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Hudiksvalls hogrc allmanna laroverks
larjungebibliotek.

1. Ilibliolckct halles oppet under lasetcrminerna a.

samma tider som laroverkets stora bibliotek.
2. Hyarje valkiind person i staden eller orten ma er-

bulla Ian.

Skolans litrjungar lane gratis.

Ofriga lantagare betala en afgift per band af 10
ure for en vecka, 15 ore for 2, 20 ore for 3 och 25
lire for 4 veckor.
Lanad bok far innehas hb'gst 4 veckor.
Innehas lanad bok ofver 4 veckor, betalc lantaga-
K-n lj5 ore for hvarje vecka af ofverskjutandc tid.

7. Hvarje lanad bok ma Val vardas och i oskadadt
skick alerstallas ; skadad bok ersiittes med ny eller

godtgorcs cftcr gallande bokladspris.
N. Lantagare ma ej till annan person utlana lanad

bok.
Lantagare, som ej uppfyller foreskrifna villkor, mi-

ste sin lancratt.

liibliotokarien vare beratligad, att, dar ban sa prof-

var nHdigt, f'iir begardt boklan fordra niijaktig bor-

gen eller annan antaglig sakerhet.
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Till ett samladt helt liar jag heir hopfogat mina

minnen fran 1875 och 1876 ars svenska expeditioner

till Novaja Semlja och Sibirien, sddana de ursprung-

ligen nedskrefvos for N'y Illustrerad Tidnings

och Nya Dagligt Allehandas rdkning. Jag Jiar

sa gjort, emedan jag velat lemna en kortfattad, of

min egen hand vtrkstald berdttelse fran dessa resor

at mina ndrmaste umgangesvanner och andra for

safcen intresserade personer, hvilkas gdstfrihet och

vdnskap jag onskat gifva nagot vedermale of min

erkdnsla.

Den » blick pa Novaja Semljas och Kariska haf-

vets naturforhallanden* , som forekom bland mina

artildar i N. I. T., har har blifvit tctesluten, forst

of det skdl, att den icke var annat an en samman-

stdllning of i hufvudsaken andras iakttagelser, ett

bearbetadt Ian fran K. E. von Baer och Sp'drer,

vidare derfor att den var i nagra delar oftdlstdndig,

i andra oriktig. En olikhet, som ylterligare finnes

mellan mina tidningsarti/dar och foljande mer hel-

gjutna samling, dr att jag har som inledning tillagt



en kortfattad historik bfver foregaende resor till

Novaja Semlja och dess grannskap. Jag har ansett

en sadan inledning of vigt, emedan man derigenom

blir i stand att i nagon man bedbma de svenska

resornas syfte och betydelse.

Stockholm, januari i877.

,4. SS .



Inlcd nincj.

Bland resor till arktiska haf intaga de tva, som

under de senast forflutna tva somrame foretagits af

prof. Nordenskiold till Novaja Semlja och Jenissejs

mynning, ett mycket framstaende rum. Att si ma-

ste vara forhallandet framgar tydligt deraf, att dessa

resor omfattats med synnerligt intresse, icke alle-

nast inom privata kretsar, utan afven af den stora

allmanheten — sasom bast synes af de talrika noti-

ser och langre berattelser, hvilka tid efter annan

aterfunnits i in- och utlandska, vetenskapliga och

populara tidningar och tidskrifter. Vi skola har se

till, hvilken anledningen kan vara till ett sa allmant

intresse.

Redan ling tid tillbaka, for nagot ofver tre ar-

hundraden sedan, var man flitigt sysselsatt med tan-

ken pa att finna en s. k. nordostlig genomfart, en

ofverhafsvag fran Atlanten till Kina langs Sibiriens

langa, da for tiden knappast kanda kuststracka.

Venetianaren Cabot, kand i geografiens historia sa-

som den forste, hvilken forde engelska fartyg till

Nordamerika, var ocksa. den, hvilken sokte for en-

gelsmannen papeka nyttan och fordelarne af en sadan

nordostlig genomfart. Sa tillvagabragtes genom



hans bemedling bildandet af det »ryska handelssall-

skapet», och genom hans atgard kom ocksa den

forsta expeditionen till stand, som borjar serien af

polarresor med en nordostlig genomfart till mil och

pa varen 1553 utgick fran England. Engelsmannen

voro har, liksom vid sa manga andra tillfallen, de,

som togo initiativet i kommersielt afseende, men
deras arbeten ville icke kronas med framgang. Tre

expeditioner utgingo framst fran England i den an-

forda syftningen, en under hvardera af aren 1553,

1556 och 1580. Hollandarne, som vid den tiden

gjorde engelsmannen herravaldet pa hafvet stridigt,

utsande kort derpa, aren 1593, 1595 och 1596, tre

skilda expeditioner, likaledes for att finna nordost-

passagen. Den sista af dem slutade med Wilhelm

Barents' i geografiens historia mycket omskrifna in-

stangning af is och ofvervintring pa Novaja Semljas

ostkust vid 76 10' nordl. bredd. Utgangen af dessa,

liksom af de foregaende engelska expeditionerna

var just icke egnad att mana till ytterligare efter-

foljd. Dertill kom vidare", att under tiden, mellan

aren 1595 och 1597, var vagen kring Goda Hopps-

udden framgangsrikt tillryggalagd af Cornelius Hout-

man, hvilket hade till foljd grundandet af de Hol-

landska kolonierna i Ostindiens farvatten. Tid efter

annan under 1600-talet atergingo likval bade en-

gelska och hollandska affarsman till programmet

for nordostpassagen, ej mindre an tva ganger finna

vi den bekante Hudson sasom ledare for expeditio-

ner till Novaja Semljas haf, och en gang, ar 1653,

inlat sig till och med Danmark i taflan med dessa



tva maktiga sjofarande nationer. Men sedan John

Wood, kapten i engelska marinen, efter en resa full

af motgangar och besvarligheter till Novaja Semlja

ar 1676, aterkommit. lyckades han genom delvis

sanna, delvis bfverdrifna skildringar af naturforhal-

landena i de arktiska hafven sa afskracka sina lands-

man fran alia vidare forsok att finna den efterlang-

tade nordostliga passagen, att vi ej vidare under

tva hela arhundraden aterfinna engelsmannen i det

arktiska hafvet nordost fran Norge. Och Woods
framstallning verkade afven pa hollandarne sa, att

de efter ar 1688 icke sande nagot fartyg till trak-

ten af Novaja Semlja.

Fran denna tid, slutet af 1600-talet, kan man
saga, att tanken pa den nordostliga genomfartens

finnande ar uppgifven. Och nar nu Ryssland med
aret 1690 trader in och tager saken om hand, sa.

forandras ocksa dermed programmet. Det ar icke

vidare fraga om nagon nordostlig genomfart. men
hvad man har for afsigt, det ar endast och allenast

att jaga trangifvande djur och annat vildt och, sa-

som en mycket vigtig forutsattning derfor, att lara

kanna «det nya landets", Novaja Semljas' natur,

dess kuster och kringliggande haf. Men i samma
man som Rysslands erofringar i Sibirien framryckte

mot norr och oster, blef det afven nodvandigt att

lara kanna detta landets ishafskust; och sedan ge-

nom kejsarinnan Anna Ivanovnas energiska atgarder

kartlaggningen af den sibiriska kuststrackan i be-

tydligare man framskridit, uppstod smaningom den

tanken att satta landet kring de stora sibiriska flo-



derna (3b och Jenissej i vattenkommunikation med
vest-Europa.

Den geografiska litteraturen kanner ej mindre

an 1 8 expeditioner. som fran Ryssland gatt ut for

undersokning och kartlaggning af Novaja Semlja.

Kariska hafvet och den narmast oster derintill gran-

sande sibiriska kusten. Enskilte spekulanter hafva

offrat betydande kapital for dylika foretag; men
ryska regeringen har offrat det mesta bade af ka-

pital och personlig uppoffring. Genom ryssarnes

strafvanden har en omfattande och detaljerad grund

blifvit lagd for kannedomen om Novaja Semlja och

dess haf; men liksom forhallandet forut varit med
engelsmannen och hollandarne, sa tyckte sig rys-

sarne icke heller finna de naturliga omstandighe-

terna vara af saclan art, att de kunde mana till

annat praktiskt mal, an en ofver hufvud taget foga

vinstgifvande, om ock understundom ratt inbrin-

gande trandjursfangst.

Samlar man till ett alia kanda. mera betydande

foretag, som gjorts att vesterifran soka intranga i

hafvet oster om Novaja Semlja, det Kariska haf-

vet, sa visa sig der tre storre si att saga »stopp-

ningar» eller uppehall. Det forsta intraffar efter ar

1556, det andra efter ar 1596, men bagge aro af

kortare varaktighet; det tredje slutligen intraffar

efter ar 1769 och varar nara ett halft arhundrade.

Till dessa uppehall kommer ytterligare ett fjerde,

efter ar 1839, da ryssarne helt och hallet drogo sig

tillbaka frln skadebanan.

Hvad man jamte mycket annat asyftat, att na-



vigera det Kariska hafvet, det hade antingen alls

icke lyckats, eller ocksa hade det lyckats endast till

en del, under mycket ogynsamma forhallanden.

Amiral Liitkes fyraariga resa, 1821—"-24, skulle be-

visa Kariska hafvets otillganglighet, den nyligen

aflidne akademikern v. Baer uttalade bestamdt efter

sin aterkomst 1837, att detta haf var en »iskallare*,

och Pachtusow, som 1832 afgick efter samma pro-

gram som senare prof. Nordenskiold. namligen att

framtranga till Ob eller Jenissej, aterkom efter en

ofvervintring pa Novaja Semlja och till en del alltsa

med oforrattadt arende.

Med aret 1869 intrader navigeringen i det

Kariska hafvet i ett nytt skede, fran denna tid be-

gynna de dittills gangse asigterna om samma hafs

svartillganglighet att betydligt modifieras, och ar

efter ar laggas nya vigtiga ron till de redan for-

handenvarande. Allt tyder derpa, att hvad man
forut trott sig veta icke ar alldeles ofverensstam-

mande med verkliga forhallandet. Aran att forst

hafva bragt de gamla asigterna pi fall tillkommer

i framsta rummet kaptenerna E. H. Johannesen och

E. Carlsen, begge djerfva norska fangstman, som

1869 trangde langt in i Kariska hafvet. De foljdes

redan samma sommar af ej mindre an 25 andra

norska fangstfartyg och tva. engelsman, Palliser och

Lamont. Aret derefter sokte samme Johannesen,

dertill uppmanad af prof. Nordenskiold, som med
synnerligt intresse foljde norrmannens farder i dessa

trakter, att kringsegla Novaja Semljas nordanda,

och forsoket lyckades med fullstandig framgang.
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En sadan kringsegling var, sa vidt man kanner, dit-

tills foretagen endast tva ganger, forst af Barents

1596, sedermera af Loschkin 1760. Men bagge

dessa hade aflupit efter mycket modosamma an-

strangnino-ar.

Sedan 1870 har Novaja Semljas nordanda flera

ganger blifvit kringseglad af norska fangstman, ett

vigtigt bidrag har derigenom vunnits for kannedo-

men om detta lands dittills nastan obekanta nord-

liga del, och alltsedan 1869 hafva arligen, med
undantag endast af 1872, som var ett mycket ogyn-

samt isar, norska fangstman befarit hafvet mellan

Novaja Semlja, Samojedhalfon och Hviton.

Men annu hade ingen med fartyg framtrangt

till mynningarne af Ob eller Jenissej. Med den till

ett sammanstalda erfarenhet. som vunnits genom
norrmannens resor, ansag prof. Nordenskiold ett sa-

dant forsok mojligt, och det var derpa, jamte rent

vetenskapliga undersokningar af flerfaldig art, som

den beprofvade polarresandens plan for 1875 ars

svenska arktiska expedition gick ut. Hans plan

krontes med fullstandig framgang, och denna fbr-

anledde honom att an en gang, 1876, bringa till

stand en expedition till Jenissej. Liksom den forra

aflopp afven denna lyckligt. Framtiden ar det for-

bchallet att se, hvilken betydelsen kan varda af

dessa prof. Nordenskiolds tva resor.

Hvilka, ma man frlga, aro nu resultatet och

betydelsen af dessa Nordenskiolds farder till Jenissej,

om vi stalla utgangen af dem tillsammans med forut

vunnen erfarenhet fran samma trakter?



Genomlaser man ratt noggrant de gamla be-

rattelserna om engelsmannens, hollandarnes och rys-

sarnes nyss papekade expeditioner till Novaja Semlja

och kringliggande haf, staller man si tillsamman

med dessa de sedan 1869 gjorda iakttagelserna

ofver isforhallandena och dylikt, da maste man, om
man vill se sakerna fordomsfritt och med urskilning,

komma till den ofvertygelsen, att Kariska hafvet

verkligen under en del af aret, pa sensommaren, ar

navigabelt och att atminstone nagon af de fyra va-

gar, som vesterifran leda dit in, vid samma tid kan

passeras. Denna tid infaller i augusti eller forsta

halften af September manad. Det ar icke tankbart,

att de senaste atta somrarne (med undantag af 1872)

skulle hafva varit vida gynsammare for segling i

detta haf, an hvad eljest allmanneligen kan vara

forhallandet. Baer har sjelf gjort upp en berakning,

att hela den vattenmassa, som genom floderna Ob
och Jenissej tommer sig i det Kariska hafvet, ofver-

gar den som Medelhafvet, Svarta och Kaspiska

hafven sammanlagdt taga emot fran sina delvis

jattelika floden, men han har alldeles icke tagit i

betraktande, hvilket oerhordt infiytande en sadan

vattenmassa, hvars temper'atur under kanske tre

manaders tid af sommaren stiger till omkring +io°

och +12 Cels., maste utofva pa. den is, som under

vintern bildar sig utanfor samma floders mynningar

och i deras grannskap. Det ar skal att icke forbise

en sadan sak och andra dermed i samband staende

forhallanden, om man vill riktigt bedoma det Ka-
riska hafvets segelbarhet.



I sin berattelse om 1875 ars expedition yttrar

Nordenskiold : »Med kannedom om dessa haf och

de ofantliga massor varmt vatten, som fran Ob och

Jenissej om sommaren utrinner i Ishafvet, kan man

med fullkomlig sakerhet pasta, att da fangstmannen

en gang kommit sa. langt (till Hviton), skulle intet

ishinder mott att fortsatta farden till Jenissej eller

till Obflodens utlopp vid Obdorsk. Det ar harige-

nom fullkomligt bevisadt, att atminstone under fern

af de sex senaste aren intet allvarligt hinder bbr ha

funnits mot en handelsforbindelse mellan Atlanten

och dessa floder. » Och da han afslutar berattelsen

om den senast forflutne sommarens resa, yttrar han

:

»— att enligt min egen ofvertygelse, som afven de-

las af de fangstman, hvilka jag radfragat, en regel-

massig sjoforbindelse under en kort tid af aret mel-

lan Sibirien och nordliga Europa icke bor vara for-

enad med stbrre vanskligheter och faror an de, som

mota sjornannen pa mangen annan for det narva-

rande af tusentals fartyg arligen besokt farled.

»

Detta ar i korthet det allmanna praktiska re-

sultatet af Nordenskiolds resor till Jenissej. Ville

vi nu ratt tydligt och omstandligt framlagga bety-

delsen af samma resor, sa skulle detta blifva endast

ett upprepande af allmanna och erkanda sanningar

rorande den langt billigare sjokommunikationens

foretrade framfor en mangdubbelt dyrare ofver-

landtransport, jamte en samling af illustrerande

statistiska uppgifter. Men sadant medgifver oss icke

utrymmet. Sa mycket ar dock utan vidare bevis

tydligt, att savida det ar en sanning, att med lat-
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tade kommunikationer foljer ett lands kommersiella

och industriella utveckling, da gar Sibirien en myc-

ket rik och blomstrande framtid till mote, forutsatt

att det begagnar alia de resurser, som naturen der

nedlagt. Man far icke forglomma, att Sibirien ar

ett land med en nastan dubbelt sa talrik folkmangd

som Sveriges och utrustadt med rika naturliga haf-

vor af mangahanda slag; men sa lange en lattare

kommunikation saknas, sa lange ar en stor del af

dessa hafvor obrukbar. Jenissejfloden, for narva-

rande segelbar omkring 200 svenska mil af sin langd,

och det Kariska hafvet erbjuda en mycket naturlig

och fordelaktig vag for detta stora landets ut- och

inforsel.
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Svenska expeditionen till Jenissej 1875.

Den af professor A. E. Nordenskiold ledcla och

af orrosshandlaren Oskar Dickson i Goteborg be-

kostade svenska arktiska expeditionen 1875 hade till

vasentlig uppgift att still Novaja Semlja och Kariska

hafvet utstracka de undersokningar ofver den hogsta

nordens naturforhallanden, som under de senare ar-

tiondena fran Sverige foretagits i Gronland, pa. Is-

land och Spetsbergen*, men dess utqm ingick afven

i expeditionens plan att, sa vidt mojligt, bfver det

sedan gammalt ilia beryktade Kariska hafvet finna

en vag till nagon af de stora sibiriska floderna Ob
eller Jenissej. Det fartyg, som for denna expedi-

tion forhyrts, var en norsk fangstjakt *Proven», af

22 x

/2
kommerselasters dragtighet, 55 norska fot

lang och bemannad med 1 2 norska fangstman,

hvilka alia forut deltagit i farder pa arktiska haf.

Sasom vetenskapliga bitraden medfoljde tva bota-

nister, dr F. R. Kjellman och dr A. N. Lundstrom,

samt tva. zoologer, dr H. Theel och dr A. Stux-

berg. Liksom forut i de fiesta dylika fall varit

handelsen, ombesorjdes afven denna gang fartygets

utrustning i Tromso, och denna stad var afven

samlingsorten for expeditionens samtliga deltagare

fore hennes afgang mot norden.
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I.

Fran Tromso till Jugor Scharr.

Den 8:de juni kl. 6 f. m. lemnade vi Tromso,

till en borjan bogserade ett par mil af en liten

angbat. Emedan vinden var ogynsam, maste vi

redan samma datj mot aftonen ga. till ankar i sun-

det mellan Karlson och Renon. Naturen derom-

kring var mycket storartad. Bergen reste sig tvar-

brant ur hafvet mot hojden; de, som vi sago fram-

fdr oss langst bort i fjorden pa ett afstand af fyra

till fern mil, sades hafva en hojd af omkring tre

tusen fot. Tata gra moln insvepte ofta deras ofre

halft, short bekladde deras sidor med undantag af

nigra hundra alnar nederst vid hafvet, och i dal-

gangarna mellan dem nedskoto sma. blagrona joklar

eller isbraer, de sista lemningarna fran den tid, da

en flera hundra fot maktig ismassa holjde dessa

nejder, liksom Skandinaviens land i sin helhet, och

en afbild i smatt af hvad Gronland, Spetsbergen,

norra Novaja Semlja och atskilliga andra for likar-

tade naturfbrhallanden som dessa utsatta lander nu

for tiden hafva att uppvisa i stort. En och annan

back, manad fram ur snbtacket af den i dessa trak-

ter och pa denna tid af aret standigt lysande solens

stralar — ty vi voro redan nigra tiotals mil norr

om polcirkeln — hastade bradskande ner till hafvet.

Under uppehallet vid Renon, som till var ota-

lighet varade fern hela dagar, sysselsatte vi oss

med arbeten pa. land och sjo. Pa Renon letade vi
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upp en grotta, ganska tack i sitt slag, af 20 famnars

liingd, 4, 5 till 6 alnars bredd och anda till 12 al-

nars hojd. Hon gick ej i rat linie in i berget, utan

bojde af nagot at venster, hade strax till hoger

fran ingangen en stor, lang och smal sidogang, som
gick i plan med hufvudgangens golf. Taket upp-

bar en massa stora vackra stalaktiter, som till stbrsta

delen nedbrotos och togos med om bord. Golfvet

var vid tillfallet tackt af en fots djupt vatten, och

bottenlagret utgjordes af sand och nedfallna sma

stenar. Pa vaggarna syntes oregelbundna sma

fordjupningar, som arbetats ut af det nedrinnande

vattnet.

Den I4:de juni pa morgonen blef vinden syd-

ostlig, och med dennas tillhjelp arbetade sig »Pro-

ven» sa smaningom fram genom Fuglosundet, sedan

gammalt ilia kandt for sina hastigt vaxlande vind-

kast. Blahvalar, Bala;noptera Sibbaldii, syntes pa

afstand da och da skicka en vattenpelare mot hoj-

den, och hafhastar, Procellaria glacialis, kretsade

omkring fartyget i samma man talrikare som vi

kommo langre mot oster. Langs efter Norges

nordligaste kust gick var vag sakta fram. sa att vi

forst efter tre dygns segling befunno oss utanfor

Nordkap. Denna Europas till utseendet nordligaste

udde utgor en ur hafvet mot vester, norr och oster

brant uppstigande del af Magero; ofvan bildar den

en jamn plata. af stor utstrackning, som hojer sig

976 fot hogt bfver hafvet. Utsigten ar mot soder

sparrad af de soderut liggande hogre partierna af

Magero, mot vester ser man ned ofver Hjelmesbn
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och Ralfsbns toppar, mot oster stracker sig langt

ut i hafvet Corgas Njargs langa profil med Nord-

kap ytterst; nedanfor sig ser man pi. '/s iriils af-

stand den langa, laga Knivskiarodde, som s^kerligen

ar Norges nordligaste spets, men ej faller sa i ogonen

som det hoga Nordkap. Till minne af kung Oskars

besok ar nu pa toppen upprest en pelare af huggen

granit.

Sedan vi passerat Tanafjorden, fingo vi en

massa seglare i sigte, anda till 40 stycken, hvilka

alia tydligen befunno sig pa vag till Arkangelsk.

Nigra timmar senare, det var den i8:de juni pa

aftonen, friskade vinden i betydligt, vi lemnade de

snabba seglarna bakom oss, med 6 till 7 knops fart

i timmen styrde vi ratt osterut mot Novaja Semljas

vestkust, och vid midnattstiden forsvann Norges

land under horisonten sasom en blanande strimma

i vester. Foljande dagen gick vinden ofver pa

nordkanten, rundtomkring var dimma, men ej af

farlig art, seglen refvades, sa att vi till en borjan

gjorde blott 4 knops fart i timmen, men sedermera

inula till 6 och 7, och skutans gungning och sling-

ringar, som redan den foregaende natten profvat

11 sjomannaduglighet, fortforo, ehuru ej sa vald-

1 1 1 1
1

som fbrut. Luftens temperatur, som medan
1 Li;' 1 vid Karlsbn vaxlade mellan +5" och +6°

I la jOnk smaningom under var farcl mot oster

• iihI.i 1 III
1 1 ,s Cels., och vattnets i ytan, som pa

imiiia stiille holl sig konstant vid + 5" Cels., gick

den 3i:sta juni anda ned till — o". 2 Cels. Man
tolkade detta som ett tecken, att vi befunno oss i
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narheten at* is, och erfarenheten forvissade oss snart

om riktigheten deraf. Den 2i:sta juni pa. eftermid-

dagen seglade vi igenom latt fordelad bay-is; ett

storre band af en half mils utstracknino- tvane oss

att andra kurs, vi fruktade, att vi under den nagot

haftiga stormen och de besvarliga rullningarna skulle

komma att halla sjon nagra dagar, men da vi den

2 2:dra intagit var frukost, skingrades bekymren och

var gladje blef stor, da kl. '/
2 10 f. m. kaptenen

forkunnade, att vi hade »land i sigte». Nyfiken-

heten att fa se, hvad hafsfaunan hade att bjuda pa.

manacle zoologerna att genast begynna sina arbe-

ten, och resultatet blef, redan efter forsta dragg-

ningen, en vacker samling, langt storre an vi vagat

hoppas, af hafsdjur, som hamtades upp fran 60

famnars djup, och detta lofvade godt for framtiden.

Var ofverresa fran Norge till Novaja Semlja,

fortraffligt gynnad af vader och vind, hade varat

nagot ofver sju dygn, da. vi den 2 2:dra juni kl.

7a 9 pa aftonen kastade ankar i fjorden vid Norra

Gaskap. Vi hade forestalt oss att har finna sno

och is i stora massor, hoga fja.ll med djupa dal-

gangar och i dessa senare valdiga joklar stiga ned

anda till hafvet. Men ingenting sadant fans har,

och Nordenskiold fdrsakrade, att vi icke skulle

traffa en enda jokel soder om Matotschkin Scharr.

Ett hogt bram af sno omgaf kusten strax invid

hafvet. Landet var, sa langt vi kunde se, tamligen

lagt, inga hoga berg reste sig nagonstades inom

synhall, allt var en slatt, annu fuktig af smalt vin-

tersnb, men fri vorden redan fran den, och tackt
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af en nastan oafbruten yrasmatta. Der och hvar

sagos spar i den sandblandade fuktiga leran af re-

nar och nagon stor simfagel, antagligen gass, och

fjarplytar (Tringa maritima) och labbar rorde sig

rundtomkring oss. Bergmassan, som stiger tamligen

brant, omkring 10 till 15 for. ofver hafsytan, ut-

gores af c:n svart skiffer, ej synnerligen hard, som

antagligen harror Iran stenkolstiden. Vegetationen

var visserligen annu (bga framskriden, ty endast

tio (anerogama vaxter traffades med blomma eller

knopp, men botanisterna trodde sig kunna forsakra, .

iih 1 1 liiinsyn till hvad t. ex. Spetsbergen och andra

mm. U i likartade naturfbrhallanden befintliga lander

I1.1 1 \ .1 .hi fn Mini:, a, der ogat ej tjusas af en gron-

l null 'i ' in 'ii.
1 .111 »Novaja Semlja ar ett for-

liil i-li I mm Sa gingo vi '.ciil pa natten om.

1

• M 11. 'I'!' Mi. .1 cle fbrsta intryck vi fatt

J .11 i"i, om enllgl v&i (brestallning horde vara

II
1 ill 1

ii in 1. 11 ogaatvanligt land.

Mi' I "inn 1.1 11 1. r;i 11 gjorde sin intra.de med ruskigt

"I Ii en tatare dimma an vanligt. Bade luf-

' Ii vattnets iiinperatur var mot aftonen jamnt

I 1 1 '
1 1, Vinden var sedan morgonen blifven

:\ "ill i-nicdan vi under sadana vindforhallanden

'
1 '

'" "" kunde ligga till ankar pa samma plats,

' vi nil s(;gel for att kryssa norrut mot Ma-
i"i ' lil in ,. Ii.iu. Under seglingen dit gjorde vi

1 lilngiv uppehall i Lilla Karmakul bay.

l'i'i|i in.l.iiun i landet som den ar, hyste den

Mm god '..nnling af is, omkring 4 fot tjock,

mm 11 l.i 1
1 fordelad och sonderbruten, sa. att under



de tre dygn vi lago der nastan hela bugten ren-

sades fran is. Harifran kryssade vi norrut langs

efter den fjordrika kusten. Vinden, som holl sig

kring VNV. dog smaningom alldeles ut, sa att var

segling gick mycket langsamt framat. Da. vi den

3o:de juni kommo i bredd med Alkfjallet, pa ett

par mils afstand fran land, syntes fordelad bay-is,

och i samma man vi narmade oss denna och vinden

stillnade af, framkommo till hafsytan massor af sa-

dana hafsdjur, dem endast ett arktiskt haf fram-

bringar, och hvartill sydliga haf, sadana som Atlan-

ten och Medelhafvet, sallan kunna framvisa nagot

motstycke. De utgjordes till storsta delen af sma

fria medusor, i glasgront och violett skiftande kam-
maneter, hvaribland flera voro jattar i sitt slagte,

samt Limacina arctica och Clio borealis, hvilka bagge

genom sina egendomliga rorelser, som narmast kunna

forliknas vid en fagels i rymden, adrogo sig var

synnerliga uppmarksamhet. Solen. som allt sedan

vi lemnade Norge gomt sig bortom moln och dim-

ma, brot andtligen fram och visade den spegel-

blanka hafsytan med de derpa simmande isflaken i

all deras glans: aftonen var den harligaste vi dit-

tills upplefvat, och midnatten med sin sol likasa.

For dem bland oss, som forr ej deltagit i resor

till arktiska land, erbjod Alkfjallet, belaget 4eller5

mil soder om vestra inloppet till Matotschkin Scharr,

en egendomlig anblick. Med terassformiga afsatser,

skilda fran hvarandra orenom fo^a mer an i till 2

fot, reste sig der en klippvagg nastan lodratt till en

hojd af ofver 100 fot. Redan pa langt afstand gaf



en egendomlig, andlos musik tillkanna, att vi har

hade framfor oss ett s. k. fagelberg, och sjelfva

namnet var redan ett bevis derfor. I bergsskref-

vorna ofverst hade tretaige masen eller krykjan

(Larus tridactylus) bygt sina standigt fuktiga, men
starka bon af alger, och pa de smala och svartill-

giingliga afsatserna suto, eller rattare stodo i foga

framatlutad stallning, tatt packade intill hvarandra,

man kunde nastan saga sida vid sida, och sa langt

ogat nadde, alkor (Uria Briinnichii), en hvar ruf-

vande sitt agg, som utan nagot underlag hvilade

pa kala klippan. Lockade af begaret att plocka

Z-ggi som sedan under nagon tid utgjorde en vax-

lande lackerhet bland vara bordsanrattningar, fore-

togo vi, med fara att i hvarje stund ramla ned for de

branta afsatserna, en vandring i fagelberget. De
enfaldiga djurens oforskrackthet var sa stor, att vi

till en borjan, for att komma at deras agg, maste

med vald lyfta dem derifran, men sedan de tyckts

val inse vart djerfva tilltag, aflagsnade de sig flock-

vis i tusental under hiskligt skrik, hvarvid ofta hande,

att agg en kommo ur sin position och gingo raka

vagen i hafvet.

Efter ett kort uppehall i Besimannaja bay, der

pa. den leriga bottnen rorde sig ett rikt och vax-

lande djurlif, lupo vi den 7:de juli pa. morgonen in

i vestra mynningen af Matotschkin Scharr, det ar

det tranga sund, som skiljer norra och sodra Novaja

Semlja at. Var afsigt var att pa denna vag soka

intranga i Kariska hafvet, men sammanhangande is

lade snart hinder i vagen for en fortsatt segling i



denna riktning. Stromsattningarna i det pa. sina

stallen knapt mer an '/
8 mil breda och anda till 6

mil langa sundet forde da och da stora isflak ut

genom mynningen, sa att vi ibland ett par ganger

dagligen maste lyfta ankar for att undga samman-

stotningar med isstyckena, och denna omstandighet,

att massor af is esomoftast fordes till sjos, ingaf

oss hopp, att efter en ej allt for lang tid passagen

skulle blifva fri. Den tid, som salunda forgick un-

der otalig vantan att komma vidare, anvandes flitigt

for arbeten pa land och sjo. Ett harligt vader, anda

till +12° Cels. pa morgnarna, gynnade vara ar-

beten, och solen brande hett i dalsankningarna mel-

lan de hoga fjallen. En yppig, men kanske nagot

enformig vaxtlighet var redan har vaknad till lif,

och botanisterna funno en synnerlig fornojelse i akta

arktiska ranunkler, rodblommiga Pedicularis-former

och den valluktande lilla Parrya arctica, som traffa-

des ofver allt pa. den langsamt sluttande, somlig-

stades ganska fuktiga, men ej sallan med steniga

och soliga kullar forsedda stranden. Det soliga

vadret hade derjamte framlockat en massa insekter

af skilda ordriingar, hvarigenom zoologerna blefvo

satta i ett lange sokt tillfalle att lagga en god grund

for kannedomen om Novaja Semljas hittills sa godt

som okanda insektfauna. Expeditionen har fran No-

vaja Semlja och Waigatsch-on hemfort ej mindre

an inemot 120 olika insektarter, da man forut fran

dessa trakter kant endast 7. Hafsbottnens ypperliga

beskaffenhet gaf afven goda zoologiska skordar.

Var kapten jamte styrmannen och ene harpuneraren
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roade sig i sin tur med att pa lediga stunder ef-

tersatta de snabbfotade renarna, och tidigt en vacker

morgon aterkommo de ombord med den gladjande

underrattelsen, att de fait ej mindre an tio stycken.

Under vara forsok att genomsegla sundet hunno

vi ej langre an till den lilla fran sodra on kom-

mande backen Schumilichas utlopp, d. v. s.' ungefar

7S
af sundets hela langd. Derifran fbretog Norden-

skiold en utfard i bat for att gbra sig narmare un-

derrattad om isens beskaffenhet och lage. Vid Val-

ross-kap motte han fast, ogenomtranglig is, och da

han kom tillbaka fran batfarden, forklarade han det

vara ombjligt att inom atta eller kanske fjorton da-

gar finna en genomgang pa denna vag. Samtidigt

besteg Lundstrom ett berg, belaget pa sodra ons

strand tatt intill var ankarplats. Genomvat och

grundligt afkyld — ty ett hiskligt regn, atfoljdt af

en orkanlik storm, utbrot da han nyss bestigit ber-

gets topp — aterkom han forst pa morgonen den

foljande dagen. Han berattade, att han fran det

hoga bergets topp, som var belagen omkring 3200

fot ofver hafvet och der han i en stenvarde nedlagt

en minimitermometer och skriftliga underrattelser

om sitt besok der, haft en ojamforligt skbn utsigt.

Pa norra stranden reste sig bergen med sina spet-

siga och sbnderrifna toppar till en hojd af omkring

3000 fot, och pa. nagra stallen skuro sig blagrona

joklar vag ned genom dalgangarna. Han hade

vidare en ofverblick ofver sundet i hela dess ut-

strackning fran vester till oster; han sag huru isen

hade foga utstrackning, kanske blott en mil eller
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nagot mera, han sag der bortom sundet anda till

dess ostra mynning alldeles isfritt, och han tyckte

sig vidare se ett stycke in i det, till utseendet is-

fria, Kariska hafvet.

Efter sadana underrattelser om isens utstrack-

ning, och sedan saval floran som faunan blifvit grund-

ligt undersokta och nbdiga ortbestamningar gjorda,

befans det ej radligt att stanna langre qvar har.

Vi styrde salunda den i3:de juli var kosa tillbaka

genom Matotschkin Scharrs vestra mynning for att

se till, om den Kariska Porten vore mera gynsam

for var segling. Vi foljde den sodra oris vestkust

at, voro i allmanhet gynnade af ett ypperligt vader,

och gjorde nagra korta uppehall vid Skodde bay,

Norra och Sodra Gaskap samt pa ett par stallen i

Kostin Scharr. Sasom marklieast fran denna farclo
soderut langs efter kusten fortjenar att namnas, att

vid Skodde bay insamlades i mangd goda forste-

ningar, antagligen fran juratiden; vid Norra Gaskap,

der vi midsommardagen hade + i° Cels., radde nu

(den i5:de juli) en relativt tropisk varme, ty luftens

temperatur var + 20,

°

5 C. och vattnets + 7°, r C,

och vegetationen hade sedan vart forra besok der

gjort ovanliga framsteg; vid Sodra Gaskap insam-

lade botanisterna i massa det markliga graset Pleu-

ropogon Sabinei, hittills kandt endast fran Melville-

bn i nordligaste Amerikas arkipelag och fran Novaja

Semlja hemfordt i ett par exemplar af Baer 1837

och Heuglin 1871.

Da. vi framkommo till Kariska Porten, det om-

kring 5 mil breda sund, som skiljer on Waigatsch
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fran Novaja Semlja och fbrsta gangen genomseglades

ar 1556 af engelsmannen Bourrough, visade sig

denna alldeles sparrad af is, sa. langt vi kunde se,

och in haftig nordan i I'orening med stromsattningen

i suildet drcf Stora massor af is mot vester. Vi

begagnade oss af den gynnande vinden ochseglade

vidare ai sydosl langfl efter vestkusten af den lik-

80m Bbdra Novaja Semlja laga Waigatsch-6n. Det

.Hi. ii.MM.ii med fart, och den 26:te juli kastade vi

ml .11 strax vester urn kap Grebenni ej langt fran

ingangen till Jugor Scharr. Har sattes varttalamod

pS hardt prof. Under tre dygn rasade en nastan

i trkanlik storm fran NNO, hvarmed under sista dyg-

net forenade sig ett oafbrutet regn. Vi voro nastan

urstandsatta att gora nagonting, och oaktadt var

iMidige kaptens invention af ett mycket enkelt in-

itrument for draggning fran fartyg, da detta ligger

fbr ankar och man ej kan ga ut med bat. gaf detta

ej full sysselsattning. Den 3o:de juli pa morgonen

Ljingo vi alia fern med stor fortjusning iland. Reg-

net hade nu andtligen upphort, vindens styrka var

gangen ner till 1 och himlen lofvade till halften en

molnfri dag. Da. vi stego i land pa. kap Grebenni,

il«' i' ett gammalt, mossbelupet rysskors af vanligt

ni mi in lc stod ytterst pa udden, motte oss till en

bOrjan hvitgra kalkklippor fran siluriska formationen

Och derefter en yppig, rik och langt framskriden

vaxtlighet. Fran denna utfard hemforde vi en rik

•Lord, saval af forsteningar som af vaxter och djur.

Knappast hade vi efter aterkomsten till fartyget

intagit var middag, da ropet »Samojeder synliga
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pa stranden* satte oss alia pa benen igen for att

skynda iter i land. Vi begafvo oss i baten och

stodo efter snabb rodd pa stranden. Der mottes

vi af tva aldre samojeder och en samojedgosse om
nio ir, alia kladda i sina egendomliga pesker, som

betacka hela kroppen alltifrin ogonbrynen bfver

hufvudet och anda ned till halarna, samt i vanliga

fall endast lemna ansigtet fritt. De voro itfbljda

af tva tjutande hundar, en liten svart hundvalp och

sammanlagdt 1 1 renar, forspanda tre sladar. De
hade ett allvarligt och dystert utseende, men upp-

forde sig ingalunda krypande, utan tvartom ledigt.

naturligt och otvunget. Deras har var svart och

slatt, deras ogon bruna med skarpt plattad glob,

hvilket forhallande gaf dem ett hogst egendomligt

utseende, deras kindbagar voro foga framstaende,

och ogonen icke markbart snedstalda. Ofver hufvud

maste vi om dessa individer af den samojediska

stammen saga, att de icke voro fula och att de

icke hade ett ointelligent utseende. Sedan de ut-

tryckt sin onskan att fa tillbyta sig salt, medtogo

Nordenskiold och Lundstrom dem alia tre ombord,

undfagnade dem der med hvarjehanda matvaror

och j> vodkas, som tillverkats for tillfallet af zoolo-

gisk sprit, gafvo dem sedan en ganska stor qvan-

titet salt, och kommo sa. med sina varcla gaster

ater igen i land. Vodkan hade verkat upplifvande

pa samojedernas trbga lifsandar, sa att, da. de kommo
iter till sina renar, de voro betydligt muntra och

spraksamma, samt inbjodo oss samt och synnerligen

att taga oss en profakning. Nigra antogo inbjud-
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ningei) OCh l&tO kOra sig i fullaste karrier ofver

knl.ii itenai OCfl vatten omvaxlande, till egen

men tin mera till askadarnas ytterliga munterhet.

\i ikildei mi. hi ii.ui Bamojederna, hvilka sade sig

Ii.iK.i .iii.i i. ill en mil in. H nil, gjorde foljande da-

jcn \ ii'-i Hgare en utflykl till landet, och seglade

Redan undei etl ypperligi vHder in i vestra inloppet

nil fllgoi Schnn del vi • 1« n , i:st.a juli pa aftonen

i

i ni' .ml ,M i. in invid den samojedisk-ryska som-

Lationen bstei oni Chabarowa-berget.

2.

Jugor Scharr. Kariska hafvet. Samojedisk offerplats.

Jugor Scharr kallas sedan gammalt sunder, som

.Kiljer on Waigatsch fran den langst i nordost ut-

I intande delen af Europas fasta land. Det bar

ttfven ett annat, men mindre brukligt namn, Pets

Sound, sa benamndt af engelsmannen till minne af

deras landsman Pet, hvilken ar 1580 pa ryska han-

ililskompaniets bekostnad foretog en expedition till

Novaja Semlja och Waigatsch-on och da lyckades, forst

I

I

alia, genomsegla detta sund och intranga nigra mil

1 Kariska hafvet. Under den visserligen korta, men
.11111 lei in namnts talamodsprofvande tid, da vi lago

lei ankar invid kap Grebenni, sagos massor af is

OUpphOrligt taga vagen ut genom vestra inloppet

1 ill Jugor Scharr. Vind och strom hade val redan

I en 1 1 befriat sundet fran dess boja, det af sommar-
< 'It'll pa forhand uppluckrade istacket, men den
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ihallande NNO-liga stormen hade fran Kariska haf-

vet fort ned en vacker samling af is, och denna

var nu modosamt pressad igenom den tamligen

breda passagen. Nar vi den 3 1 :sta juli pa aftonen

seglade in i sundet och gingo till ankar utanforden

samojedisk-ryska sommarstationen, syntes knappast

ett isblock mer, och solen speglade sin bild i det

fullkomligt lugna hafvets yta.

Oster om Chabarowa-berget, der Nikolskaja-

backen gjuter sitt ringa vatten i det hastskoformade,

omkrino; sex mil langa och tva till tre mil breda

sundet, strax innanfor dess vestra mynning, har den

namnda sommarstationen, som af norska fangstman

ar kand under namnet »samojederstaden», sitt lage.

Den utgores af nagra fa laga och enkelt inredda

trahus, samt en for grekisk-katolska trosbekannare,

huru fa de an for nagon langre tid ma vara sam-

lade pa. ett stalle, oumbarlig kyrka. Granad och

gammal vorden, samt skakad i sina fogningar af

de valdiga vinterstormarna, ar kyrkan till det yttre

sa »enkel i sine prydno», att ingen framling skulle

misstanka bygnadens bestammelse, sa. vidt ej nagra

lutande trakors, ett anbragt ofverst pa takasen och

de andra vid ingangen, ledde hans tankar pa. ett

tempel. Och med det yttre stir hennes inre i full-

komlig ofverensstammelse. Fern lampor, ett rokelse-

kar och nagra bilder och malningar af religiost

innehall ar allt, som der star att finna. En gang

om aret forrattar en prest derstades en massa, men
nar behofvet kommer pa, tjenar den rattroende

ryssen der sin Gud med boner och korsningar —



2 9

.nil en ooh annan gang hinder ocksl, att samoje-

• l< 1 1 i. ill' i in. i i. • iill helgedomen, forutsatt att

li.m I i .il nfigon i\.l. ambetsman, i de fiesta fall

.11 preil (bi nigra glas vodka, bans allt i allom,

I mi nil n.iinn.i .il|.i aig till kristna laran. Utom

kyrks b de faata boit&llena funnos der vid vart

il' ill. ii. i i. ill |,\ -.1.1 .il n.iKrr c-llersegel-

.Ini ... li I.. I.. ..1. 1. 1 ii. i .Lin uteslutande af aamojeder,

I. in in.. i i \ . ..mi. i .

t
1 1 .in boatad i de battre

i
,
.m in. i. in lindre luftiga trahusen. Stallets

Inv&nan VOW omkring ett halft hundrade, mesta-

lli I in. .1. l.il.liTs miin och ynglingar samt ett fatal

il nil barn. De fiesta voro ryssar, ett mindre

.I tl Bamojeder, som med de forra drefvo gemen-

unl iirbete, och skygga samojedskor, de der inga-

1 1 in. I .i kunde beskyllas for nagon hogre grad afny-

iil nli. i. I Yomyschlenniki (d. v. s. sommarstatio-

ii. i 1. 1. Hpackdjursjagare och fiskare, sasom ordet

I iiii|.Ii.;.i'.i torde kunna atergifvas) som de aro,

I '.nun.
i dc fran Pustosersk vid Petschora arligen hit

i'
I lommarens borjan, da annu kusterna omgifvas

• I i .urn for isbjornar, hvalrossar och skalar ar

• n I in och ofta nodvandigt tillhall. Da ar ypper-

lidcn for dessa djurens fangst, men sedan

I
i

1 1 l.i mil- sommarvarmen smalt bort eller at-

forening med ahdra maktiga naturens

I
' Mi. i bidragit att skingra ismassorna, hvarvid de

nli djuren draga sig mot norden, da ar det

lml\ ml ..il li ',<n fangsten af hvitfiskar, lax och sik.

mill sena hosten utgor foremalet for de som-

Htiilionerade mannens arbeten.
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Var ankomst till »samojederstaden» halsades,'

langt innan vi ankrat, med hurrarop fran stranden;

en latt fdrklarlig sak, alldenstund ett fartygs an-

komst till denna plats ar en mycket stor sallsynt-

het, som numera upprepar sig hogst kanske blott

tva. ganger, hvarje somraar. Det var redan sent

lidet pa aftonen, men folket var annu i liflig rorelse

pa stranden. Nigra utaf oss skyndade derfor ge-

nast i land. Ryssarne mottogo dem med all upp-

tanklig valvilja, inbjodo dem i sina bostader och

undfagnade dem bland annat med karavante, kokadt

i samovar och serveradt i akta kinesiskt porslin.

Da de vara efter detta forelopande besok kommo
ater om bord, foljde dem, i flera storre och mindre

batar fordelade, anda till tjugu personer. Dessa

stannade qvar hos oss en ganska rundlig tid, under

skarskadande af fartygets manga detaljer, deribland

ej minst den zoologiska apparaten och i flaskor

spritlagda djur. Under tiden fick branvinsflaskan

da och da. gora sin rund bland vara gaster, och

detta bidrog naturligen att oka munterheten och

starka deras tillgifvenhet for oss. Den foljande da-

gen var varm och ofver mattan solig, hvarfor vi

samtligen anvande tiden for. en utflykt till samoje-

derstaden och trakten deromkring. Landet var, sa

langt man kunde se, tundraartadt, lagt och slatt,

utan markbara upphojningar, och bevuxet med en

sparsam, ej fullkomligt tackande grasmatta. Det

dystra intryck, som den andlosa enformigheten der

vackte, kunde endast i ringa man motvagas af an-

blicken af de blaa Polemonierna eller morkgrona
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Hedysarum obscurum, hvilka har och der pa fots-

hoga stammar buro sina vackra blomklasar. Sma.

grunda backar arbetade sig sakta fram mot hafvet

ofver sandig botten, och der dessa efter varflodet

dragit sig samman inom trangre granser, frodade

sig nu pa det qvarlemnade slammet ett alnshogt

gras, fornamligast sammansatt af nagon storvaxt

Calamagrostis och ett lampligt tillha.ll for fiugor,

myggor och steklar, som der sokte en sannolikt ej

karg naring. En och annan stor humla flog sorglos

lorbi, behagligt gassande sig i de brannande sol-

stralarna. Efter den korta promenaden inat tundran

togo vi oss ett ratt uppfriskande bad i oppna haf-

vet, val ej sa mycket for nyttans, men fast mera

I'iii- det ovanligas skuld — det var vid 69 40' nordl.

bredd —, och gingo sedan att ase de fdrenade

1 \ ssarnes och samojedernas skamtsamma lekar utan-

fbr deras bostader. Komna iter om bord, fingo vi

licla dagen mottaga upprepade besok af de flesta

stationens invanare, som mot gamla klader af ren-

I. inn, pesker, mossor, vantar och vackert utsirade

Itttflar onskade tillbyta sig hvad heist vi kunde ha

in bjuda pa. Samvaron var val intressant nog till

bbrjan, men da den hotade aldrig vilja taga slut,

lire ynic den forefalla oss besvarlig, i synnerhet som
m I onversation, i foljd af obekantskap med ryska

pi il ' 1, maste skotas med minspel, nickningar och

.null, 1 Ittmpllga atborder.

I ii'ii 2:1 Ira augusti, sedan vi forst gjort ett

1.1.1 In",ok med talt pa Waigatsch-ons sodra strand,

Inn '..ill i- Proven* sin vag at Kariska hafvet, ford
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framit mindre af vindens hjelp an af strommens,

som just da gick i riktning frin vester till oster

genom sundet. Vid midnattstiden passerades kap

Iarsol, som ar den yttersta grenen af Urals afsank-

ning mot norden och kan sagas beteckna gransen

mellan Jugor Scharr och det Kariska hafvet. Pa

morgonen den 3:dje augusti befunno vi oss redan

lingt oster om Waigatsch-6n, hvilken nyss for-

svunnit under horisonten, pa det stalle, der hafs-

bottnen sanker sig kittelformigt ned mellan ioo och

400 famnar. Kl. 8 f. m. var luftens temperatur

+ 7°, Cels., och hafsytans + 3°,6 Cels. Var narmaste

afsigt var att segla mot Hviton, belagen strax norr

om 73 nordl. bredd vid Jalmals (Samojedhalfons)

nordanda, och redan efter ett dygns segling hade

vi pi det fullkomligt isfria, af milda, ljumma vindar

latt krusade hafvet tillryggalagt en tredjedel af va-

gen, men de foljande dagarne blef vinden motig

och skral, si att vi mlste segla omvaxlande i nord-

vestlig, nordostlig och sydostlig riktning. Den 7-.de

aug., da vi befunno oss strax vester om kap Wen-
gan pa Samojedhalfon, fingo vi till var stora gladje

besok af en norsk fangstskeppare, Hans Berg, hvilken

redan var nara att sluta sin fangst for aret och nu

hade for afsigt att forst segla till Jugor Scharr,

stanna der ungefar tva. veckor samt sedan atervanda

direkt till Wadso. Kaptenen berattade oss, att flera

fangstman hollo till norrut, att nigra lago indrifna

i Kariska bugten och qvarhollos af is der, att han

sjelf under sin fangsttur seglat fram och iter mellan

Novaja Semljas nordanda och Hviton, att han till
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och med varit ett stycke bortom namnda 6, samt

att han ingenstades, sa langt han kunnat se, iakt-

tagit sammanhangande, ogenomtranglig drifts. Haf-

vet norrut, sade han, var isfritt, och aret var gyn-

samt for sesjlinQ- i detta haf. Genom Matotschkin

Scharr, da. vordet isfritt. hade han den 25:tejuli*

seglat in i Kariska hafvet och sedan dess med fram-

oano- drifvit sin fano-st har. Vi beo'ao-nade tillfallet& & O & C}

att med fangstmannen sanda nigra bref och tele-

gram, och detta var enda cjan£en vi motte na<j;on

seglare oster om Novaja Semlja.

Fran Kap Wengan seglade vi i nordlig och

nordostlig riktning utmed Samojedhalfons vestra

kust. Sa vidt kiindt ar. har denna stora halfo, som
i vester begransas af Kariska bugten och Kariska

hafvet samt i oster af Obviken och i langd om-

fattar mer an sex breddgrader fran polcirkeln norr-

ut, hittills aldrig varit besbkt afnagon naturforskare.

Tillfallet forde oss handelsevis en dasj sa. nara

kusten. att man ansao- en landstiynino- kunna fore-

tagas utan nagon synnerlig tidspillan. Medan far-

tyget salunda kryssade utanfor, skyndade vi i land.

Det. var strax soder om halfons nordvestra horn.

Landet reste sig tamligen brant omkring 50 fot

bfver hafsytan och syntes helt och hallet besta af

sand. Ej en enda sten stod att finna nagonstades.

liar och der skar sig en tamligen djup back genom
den i fina, tunna lager antagligen af hafvet afsatta

sanden, och en yppig. nien ej mycket vaxlande flora

* Man torde erinra sig. att )>Proven» lemnade Matotschkin Scharr

dSD I3:de juli, saledes tolf dagar innan det blef segelhart.
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karaktariserade trakten ofver hufvud. Af landdjur

traffades fa. former, nigra insekter funnos pa blom-

morna af Eriophorum capitatum i synnerhet. Graset

var mangenstades verkligen hogt, hogre an vi na-

gonstades forut funnit det under resan. I en djupt

inskuren hafsvik, der en stor flod med sina sma

bigrenar mynnade, fbrekommo hundratals faglar, till

storsta delen ejdrar jamte ett fatal lommar. Pa

den sandiga stranden nederst vid hafvet syntes

friska spar efter renar, samojediska sladar och men-

niskor som gatt barfota. Intressantast af allt var

fyndet af ett ofvan pa den hoga slatten belaget

samojediskt offerstalle. Det bestod af i en hog

hopkastade skallar, en stor del mossbelupna, andra

annu ganska friska, af isbjbrnar, hvalrossar och re-

nar, samt i denna hog uppresta sex trastycken,

groft formade till menskliga figurer och forestal-

lande crudar, i os^on och mun ofversmetade med
blod. Pa tva af trastyckena i hogen sutto pa hvar-

dera en renskalle, med undantag af underkaken.

Talrikast i samlingen voro bjornskallarna, anda till

40 stycken, fataligast voro de af hvalross, och alia

saknade horntander, hvilka sakerligen blifvit. for

nagot praktiskt andamil borttagna. De samsta gu-

darne fingo stanna qvar, men tva de basta jamte

nigra blodiga skallar foljde med om bord som

godt byte.

Det kan lona modan att i samband med om-

namnandet af dessa samojediska gudar erinra om
foljande. Utom Nicm, det hogsta osynliga vasen-

det, ofverguden, dyrka samojederna de s. k. Ta-
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debtsjo och Hahe. Dessa aro analoga och hvar-

andra liknande gudomligheter, sa till vida som de

aro Num underordnade. men olika deruti, att Ta-

debtsjo aro andevasen, otillgangliga for hvarje annan

an den i mysterierna invigde Tadiben (d. a. troll-

karlen, som infor undergudarna for den radsokande

eller bonfallande samojedens talan och ensam for-

star deras svar), hvaremot Hahe aro forkroppsligade

och kunna radfragas afven af den i magiens my-

sterier oinvigde. Dessa Hahe ater aro antingen na-

turliga eller konstgjorda; naturliga gudomligheter

aro stenar af ovanlig form, trad och andra sallsynta

naturforemal. »Rakar samojeden pa en sadan rari-

tet, som enligt hans teologi kan galla for Gud, sa

omlindar han den med brokiga band eller klades-

flikar och slapar den med sig, ehvar han fardas.

Hedniska samojeder aga en skild slade, Hahen
<!<m kallad, hvari de forvara sina husgudar, hvilka

atfolja dem under alia deras farder. Om det gu-

domliga foremalet ar af den storlek, att det icke

beqvamligen kan inpackas i sladan, sa. dyrkas det

•asom en gemensam folkgud. Sadana folkgudar

finnas pa on Waigatsch i stor mangd, hvilka alia

i '.as besta. i stenar och klippor. Den fornamsta

bland dem ar belagen midt pa. on och bar namnet

/<i jieru Na/ie, d. a. landets herre Hahe. Denna
I 'il« I sages besta. uti en storre sten, belagen nara

mt ill en jordhala. Enligt berattelsen har stenen ej

I iiis har i aldre tider, och ingen vet hvadan den

kommit. Dess form skall vara lik en menniskas

in' 'I undantag af hufvudet, som pa. stenen ar spet-
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sigt. Efter detta original, fortaljef traditionen, hafva

samojederna borjat forma storre och smarre guda-

bilder af tra, hvilka plaga benamnas Sjadcei af den

anledning, att de aro forsedda med ett menniskolikt

anlete (Sja'j. Dessa besta dels af manliga och dels

af qvinliga gudomligheter, de aro vanligen kladda i

samojedisk dragt och pa basta vis utsmyckade med
gordlar, roda band och allt slags glitter. Dock ser

man afven nakna Sjadaei vid samojedernas fangst-

stallen. der de sta med ansigtet vandt at vester»

(Castr^n).

Till sist nagra ord om samojederna sasom en

egen och afskild folkstam. I likhet med tunguser,

mongoler, turkar och de manga finska folkslagen

leda samojederna sina anor narmast fran mellersta

Asiens berg, der deras stamfader i en aflagsen och

obekant forntid maste haft sitt tillha.ll pa den hoga

Altai-kedjan. Man sager salunda pa goda skal. att

de aro ett altaiskt folk med mongoliskt blocl i sina

adror. Fran sitt ursprungliga stamhall i mellersta

Asien hafva de i tidernas langd smaningom dragit

sig mot norden. kanske ej sallan trangts nndan af

andra maktigare stammar, och de stora sibiriska

floderna hafva sannolikt varit deras sakra vagvisare.

For narvarande lefva de spridda pa de skoglbsa

tundrorna langs ishafvets kuster alltifran Kaninska

halfon i vester till Chatanga-viken (oster om Taimyr-

landet) i oster, och i soder ga de sa langt som till

staden Turuchansk vid Jenissej (66° nordlig bredd).

De lansjst i norr befintlira stammarne aga stora

renhjordar, med hvilka de nomadisera pa. tundrorna,
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och bo i flyttbara talt; de sydliga deremot. de

s. k. ostjak-samojederna, idka jagt i skogarna och

fiskafange i floderna, aga till storsta delen inga renar

och bo i sa kallade jurt eller sma stugor. Ej mak-
tiga af nagon kultur, ga. de en saker undergang till

motes. Deras antal i hela Sibirien skattades ar

1838 till endast 2.836, en ytterst ringa siffra, jam-

ford med den ofriga landmassans.

Ankomst till Jenissejmynningen. Dicksons hamn.

Expeditionens tudelning. Provens aterfard

till Norge.

Vid 71° nordlig bredd, ej langt fran Samojed-

halfons vestkust, forandrade sig hafsvattnets farg

fran blagrbn till brun, och i detta bruna vatten lefde

pa ytan kiselalger (diatomaceer) i otrolig mangd.

Pa. nigra fa undantag nar bibehbll vattnet seder-

mera allt intill Hvitbn sin bruna farg, men oster

derom, langt utanfor den sjutio mil langa Obvikens

mynning, bfvergick denna sa smaningom till gulbrun.

Ledande sitt ursprung fran eller rattare sagdt ut-

gorande en del af det vatten, som Obfloden i riklig

mangd for ned till hafvet, var det sott, men hade

tillika en karf och nagot obehaglig smak, ehuru det

val lat dricka sig. Det hvilar som ett lag af ringa

maktighet, omkring en aln eller sa, pa det tyngre

och ojamfbrligt kallare ishafvets vatten, och dessa

bagge vattnens olika beskaffenhet ar sa stor, att
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om man fran det fullkomligt salta och kalla ishafs-

vattnet, hvars temperatur redan pa. sa ringa djup,

sora 10 till 20 famnar, gar under nollpunkten, upp-

tager och i sott och varmt ytvatten, anda till + 7

Cels., forflyttar hafsdjur, sa borja de genast visa

sjukliga symptom och de aldra fiesta do inom nigra

fa ogonblick.

Sedan vi passerat Hvitons nordvestra horn, stal-

des kosan at nordost. Om ocksa framkomsten till

mynningen af Jenissej, der sedan ar 1741 ingen for-

skare varit, i framsta hand lag oss om hjertat, sa

var det
v

tillika af stor geografisk vigt att se till,

hvarest under narvarande forhallanden sammanhan-

gande is stode att finna och huru langt det Kariska

hafvet vore navigabelt. Af sadan anledning fore-

togs forst en tur i den anforda riktningen. Var

fard allt ifran Jugor Scharr till Samojedhalfon, langs

dennas vestkust och langt bortom Hviton var i alio

ypperligt gynnad. Is hade vi ingenstades pa var

vag der funnit. Salunda, om jag undantager ett

par isflak af obetydlig utstrackning, seglade vi fram

bfver ett isfritt haf anda till 75 40' nordl. bredd

och 78 40 ostl. langd fran Greenvv. Der motte

oss forst en sammanhangande, ogenomtranglig drif-

ismassa, hvars borjan eller slut vi ingenstades kunde

upptacka, och da. isen hindrade ett vidare framtran-

gande i denna riktning, beslot Nordenskiold att

vanda mot soder och segla at Jenissejmynningen.

Det var den i2:te augusti vid middagstiden. Den
foljande dageh pa morgonen voro vi, genom nagon

ofbrsigtighet a styrmannens sida, komna in bland
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drifisen, si att det var hardt nar att vi blifvit der

instangda. Saken sag helt visst bekymmersam ut

for dem, som varit med om dylikt forut, men tack

vare gynnande omstandigheter — en frisk storm och

omtanksamhet i fortid — kommo vi ut derifrin efter

nigra timmars segling, och da. var den allvarliga

faran verkligen ofverstanden.

Den I5:de augusti pa morgonen fingo vi Tai-

myrlandets vestkust i sigte, och kl. 9 pa aftonen

samma dag gingo vi till ankar mellan Nordvest-Kap

och de s. k. Sjevero Vostotschni-oarna strax norr

om 73° nordl. bredd. Stallet benamnes nu Dicksons

hamn och erbjuder en mycket god ankarplats.

Knappast hade vi gatt till ankar i Dicksons

hamn, da vi pa det liga fastlandet upptackte nigra

renar och ej langt fran dem en lurfvig isbjbrn, som

i sakta mak stalde kosan at stranden midt for der

vi ankrade. Theel gick genast i land med bat for

att halsa odjuret med nigra skott. Det var ganska

egendomligt att se, hum den efter byte vadrande

bjornen — han lig och lurade tatt pressad till mar-

ken — , nar han blef de landstigna varse, genast

rusade mot dem i hastigt lopp, som det tycktes till

anfall. Kommen fram mot jagaren blott pi nigra

fi alnars afstind, fick han ett skott i pannan, som
tvang honom att lika hastigt gbra helt om och ta

till flykten. Nyfikenheten, sakerligen ej hamndbe-

garet, manade dock bjornen att iter gora front mot

sin forfbljare; ett andra skott traffade honom da,

uppratt och forvinad som han stod, i hjertat — han

gjorde ej nigra spring mera, utan foil hastigt bak-
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langes, och inom nagra minuter var dbdsarbetet

slutadt.

Omgifningarna vid Dicksons hamn utgoras af

ett lagt, tundraartadt och ode fastland, som har och

der skjuter upp sma. kullar, och en arkipelag af sma

holmar, hvilkas grundmassa af basalt gifver deras

strander ett egenclomligt. trappformigt utseende.

De aro kala och fora en mycket torftig vaxtlighet,

men sasom en ersattning derfor aro stranderna hogt

ofvan vattenbrynet belamrade med stora drifveds-

stockar, som floden under varfiodet fort med sig ner

langt fjarran ifran och vind och Strom sedan hjelpt

till att lagga vackert upp i en af menniskor sallan

besokt trakt. Naturen tilltalar ofvervagande genom

sin tystnad, ty luftens bevingade invanare aro en

stor sallsynthet och hafvet lifvas af foga annat an

nigra hvitfiskar (Delphinapterus leucas) och snaddar

(Phoca hispida), som da. och da tumla sig i vatten-

brynet. Under den korta sommartiden skall man

kanhanda ocksa pa fasta landet mota en eller annan

lurfvig isbjorn. som, da varfloden tog bort ismas-

sorna och forde dem mot norden, blef tvungen att

ga miste om manget eljest sakert byte, eller en

flock af snabbfotade renar, som val forsta att undga

den glupske isbjornens forsatliga anlaggningar.

Med var insegling i Dicksons hamn var expe-

ditionens forsta och vigtigaste afdelning gangen till

anda, och snart forestod den stund, da. vi skulle

skiljas i tva. afdelningar, af hvilka den ena med far-

tyget borde ga norr om Novaja Semlja tillbaka till

Norge och den andra skulle med bat ga uppfbr Je-
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nissej samt sedan landvagen ofver Sibirien, Ural

och Ryssland vanda Iter till Sverige. Nordenskiold

sjelf, atfoljd af Lundstrom och Stuxberg jamte tre

man af besattningen, atervande ofver Sibirien, hvar-

emot Kjellman och Theel medfoljde Proven tillbaka

till Norge.

Om Provens aterfard till Norge har Kjellman

i bref till Oskar Dickson meddelat foljande:

»Den I7:de augusti pa aftonen voro Norden-

skiold och hans foljeslagare rustade att antrada sin

fard fran Dicksons hamn vid Jenissejs mynning. Ti-

digt pa morgonen den i8:de skulle afresan ske.

Under natten utbrot imellertid en haftig N—NO
storm, hvilken tvang dem och oss att qvarblifva der

vi voro. Forst pa morgonen den igrde minskade

stormen och kl. 1 1 f. m. denna dag lemnade oss

den hogstammade nordlandsbaten »Anna» med sin

sex man starka besattning och ilade for refvadt

seg-el mot soder. Nagfra timmar derefter lattade vi

ankar och kryssade ut mellan Sjevero Vostotschni-

oarna, mellan hvilka vi allestades funno rent farvat-

ten och 5—6 famnars djup. Vart narmaste mal var

den plats pa nordostra Novaja Semlja, der den be-

romde arktikern Barents 1596—97 ofvervintrade.

»Pa ett par mils afstand fran land traffade vi

ett bredt isband, hvilket dock , icke lade nagra sva-

rare hinder i vagen for var framfard, emedan den

utgjordes af gles, till storleken obetydlig is. — Den
2i:sta pa morgonen, da. vi befunno oss utanfor Obs
mynning, blef det iter en haftig storm fran N—NO.
Var belagenhet var ratt oroande. Vi voro nodsa-
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kade att segla, for att ej drifva inat den med ban-

kar uppiylda mynningen af Ob eller mot den land-

tun^a, som framskjuter mellan denna flod och Jenis-

se i men da vi kunde fdra endast nigra sma segel-

lappar, maste vi befara, att afdriften skulle blifva

sa stor, att vi komme i narheten af Hviton, utan-

for hvilken milslangt till hafs djupet uppgar till en-

dast 5 a 6 famnar, och der det foljaktligen nu grund-

brot- Proven anstrangdes hardt och arbetade vald-

samt i den hoga, krappa sjon. — Hviton fingo vi

denna gang icke i sigte. Just da vi enligt besticket

skulle befinna oss i dess narhet, okades helt tvart

djupet fran 12— 15 famnar, hvarvid det forut hallit

sig. till 80 och straxt derefter till 125 famnar. Pa

detta ovantade forhallande fingo vi foljande dag

forklaring. En observation visade namligen, att vi

under stormen genom en stark stromsattning fran

de baida stora floderna forts nara en breddgrad NV
om var kurs.

»Den 23:dje pa formiddagen motte vi is. Vi

befunno oss da. pa 75" 22' nordlig bredd och 66° 30

ostli
0, langd fran Greenwich. I N och NO lag isen

tat. Mot V och NV syntes isfritt vatten. Vi fort-

foro a tt: halla nordvestlig kurs, seglande langs med

iskanten. Denna bbjde sig dock snart starkt mot

vester, och ett par mil soder om kap Middendorff,

(jer vi befunno oss kl. 8 e. m. nyssnamnda dag,

var afstandet mellan land och den tata »isbaxen»

fbga ofver en mil. Langre mot norr strackte sig

isen fortfarande mot land och, sa vidt vi fran ut-

kikstunnan kunde se, var vagen stangd vid den
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udde, hvars namn ofvan anfordes. Vi hade synbar-

ligen rakat in i en af den for tillfallet radande SV
vinden bildad bugt i ismassan. Jag lat derfbr vanda

och styra at sbder mot Matotschkin Scharr. — Fol-

jande dag intradde dimma, stiltje och hog sydvest-

Hg dyning, och dessa vaderleksforhallanden fortforo

sS. godt som utan afbrott i 5 dygn. Endast for

nagon kort stund fingo vi se land, fran hvilket vi

befunno oss pa 2—3 mils afstand, och endast sallan

fyldes Provens segel under nagon timme sa mycket,

att skutans forskrackliga slingring i nagon man mot-

vagdes.

»Den trakt af Novaja Semlja, utanfor hvilken

vi lago, var helt olik de delar, med hvilka vi forut

gjort bekantskap. Landet bildade namligen en jamn,

mot hafvet tvarbrant stupande hbgplata, tackt af

inlandsis, fran hvilken fern maktiga joklar strackte

sig ut i hafvet. I forbigaende ma namnas, att dessa

joklar till sitt lage stamma val ofverens med fern pa

en af de nyaste kartorna ofver Novaja Semlja an-

markta och med sarskilda namn betecknade landt-

uddar.

» Under dessa dagar sysselsatte vi oss hufvud-

sakligen med zoologiska arbeten. En rik skord af

lagre hafsdjur i yppigt utvecklade former gjordes,

hvilken visade, att det Kariska hafvet, som fatt galla

for att vara om ej helt och hallet i saknad af, dock

ytterst fattigt pa lagre djur, afven i sin nordvestra

del ager en rikedom pa evertebrater, som ofvergar

hafvets vester om Novaja Semlja och val kan mata

sig med den, som ar kand fran andra delar af Ishafvet.



44

>Andtligen pa qvallen den 2 8:de intradde for-

andring i vaderleken. Luften klarnade upp och det

borjade blasa en frisk nordostlig bris. Vi seglade

langs med landet at soder. Detta bibehbll sin ka-

raktar af plataland, men borjade blifva genomskuret

af djupt, mot hafvet gaende dalar. Inlandsisen upp-

horde. Kusten. som mellan kap Middendorff och

kap Edward varit jamn utan inskarningar, blef rik

pa fjordar. En af dessa. belagen pa ungefar 75

nordlig bredd, afslutades i sitt inre med en praktfull

jokel, den sista vi sago under var seglats soderut.

Utanfor tjordarne lago oftast talrika bar och skar.

»Den 29:de gingo vi till ankar i en vik, som

pa de kartor, vi hade tillgangliga, saknade namn

och som vi derfor tillsvidare kallade Uddebay. Den

ligger pa. 74 15' nordlig bredd.

»Har uppehollo vi oss till foljande dag och syss-

lade med naturhistoriska undersbkningar.— Den om-

gifvande trakten var j-tterst odslig och hade, sasom

det tycktes, nyss blifvit fri fran sno. Pa land var

ej ett djur att se. Vegetationen var arm och redan

delvis forstord af frost, men erbjod dock mycket af

intresse, sarskildt genom den anslutning, den visade

till vegetationen omkring Jenissejs mynning. De vax-

ter, som har insamlades, aro, sa vidt vi hafva oss

bekant, de enda man kanner fran Novaja Semljas

ostkust.— Har kommo vi till insigt om, att det Ka-

riska hafvets vaxtverld ar langt ifran fattig. Detta

visade saval de betydliga algmassor, som lago upp-

kastade pa stranderna, som ock den mangd af dy-

lika vaxter, vi har med svablar och bottenskrapor
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upphamtade. Alia de for den narliggande delen af

Ishafvet karaktaristiska algarterna erhollos har. och

dessa visade afven den yppiga utveckling. som ar

egendomlig for fiertalet af Ishafvets algformer.

sDen gynsamma vind, som fort oss till Udde-

bay. upphorde, da vi kommit nigra mil soder om
denna fjord, och eftertraddes af stiltje. omvaxlande

med svag motvind. Det gick derfor langsamt framat

langs den af djupa. breda fjordar inskurna kusten.

Vi fortforo att. sasom hittills skett, observera haf-

vets temperatur pa olika djup. loda. dragga, taga

vattenprof m. m. Var afsigt att annu en gang ga

till ankar vid norra Novaja Semljas ostkust, namli-

gen i Kankrina-bugten nagra mil norr om Malotsch-

kin Scharr, omintetgjordes derigenom. att Proven af

en langs kusten mot soder gaende strom, som dock

forst i narheten af Matotschkin synes erhalla nagon

namnvard styrka, under stiltje och tat dimma for-

des icke allenast soder om denna bugt, utan afven

1 2 mil (eng.) soder om ostra mynningen af Ma-
totschkin Scharr. Hit inkommo vi den 4:de Sep-

tember. Under hela var farcl soder om de.fem is-

fjallen hade vi icke sett en enda isbit.

»Innan jag gar vidare torde det tillatas mig

att namna naera ord om de hog-re. vertebrerade

djur, hvilka vi funno bebo eller besoka det Kariska

hafvet. — Hvalrossen forekommer har annu ymnigt

och har under de sista aren varit foremal for in-

dragtig fangst fran norrmannens sida. Flerestades

utefter Samojedhalfon och Hviton sago vi stora

hjordar af detta praktiga djur. — Kariska hafvet
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ager tre salarter, namligen storsalen (Phoca barbata),

sma- eller ringlade salen (Ph. hispida) och Gron-

lands- eller Jan Mayens-salen (Ph. groenlandica).

Den sistnamnda var den, som oftast och i storsta

mangd visade sig for oss. — Utanfor Ob och Jenis-

sej voro hvitfiskar (Delphinapterus leucas) ratt van-

liga, och vid Novaja Semljas ostkust sago vi en stor

fenhval. Lagger jag hartill, att en dag, da vi lago

i stiltje mellan Uddebay och Matotschkin Scharr, en

isbjorn helt oformodadt kom utsimmande fran land

till vart fartyg, der han naturligtvis snart fick sin

bane, — sa har jag omnamnt alia de daggdjur, vi

iakttogo under var seglats i det Kariska hafvet. —
Fagelverlden var ytterst arm. Jag kan nastan saga,

att det var en stor sallsynthet att fa se en tarna,

en mas eller en hafhast. Alkan, som forekommer

i sa oerhorda massor vid Novaja Semljas vestkust,

tyckes saknas vid ostkusten. Vi sago har endast

en, och denna syntes hafva forirrat sig hit.

»Endast nigra fa fiskarter observerades.

»Den io:de September nadde vi vestra myn-

ningen af Matotschkin Scharr. Var resa fordrojdes

af storm, stiltje, motvind och ofordelaktig Strom. Ej

en enda timme hade vi god vind. Upprepade gan-

ger tvungos vi for langre eller kortare ticl att ligga

till ankar. I vart sallskap voro tre norska fangst-

fartyg, hvilka under sommaren befarit det Kariska

hafvet, men alia jamte nio andra fartyg en langre

tid legat innestangda af is i Kariska bugten.

j Vid Matotschkin hade hosten gjort sitt intrade.

De omgifvande bergen voro snokladda, och afven
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de laglandta trakterna borjade blifva hvita. Fagel-

verlden stod pa flyttningsresa och landvegetationen

hade redan hardt angripits af frost. — Tiden var

just ej lamplig for naturhistoriska undersdkningar,

men vi sokte dock att, sa mycket som mojligt, nyt-

tigt anvanda de tider, da vi lago stilla. De zoolo-

giska och algologiska samlingarna riktades, och fron

af har forekommande fanerogamer insamlades.

'Tidigt pa morgonen den n:te September lem-

nade vi Matotschkin Scharr och styrde kosan hemat.

Under hela bfverresan till Norge var vadret mycket

ruskigt. Vinden holl sig nastan utan afbrott pa

vestkanten (SSV—NV), och den ena stormen afioste

den andra. Hartill kommo oupphorliga regn- och

snbbyar och ett valdsamt, upprordt haf. — Den
2o:de pa eftermiddagen fingo vi under nordvestlig

storm Nordkyn i sigte, och foljande dag, da. det

rasade en fruktansvard nordlig snbstorm och forfar-

liga brottsjoar gang efter annan hotade att krossa

vart lilla fartyg, lyckades vi komma till ankar i

Magero-sundet. »Proven» var nagot segelsliten,

men i bfrigt oskadd.

»Pa qvallen den 26:te inlopte vi i hamnen vid

Hammerfest, men fortsatte redan foljande morgon

var fard. Nigra mil vester om denna stad rakade

vi ut for stiltje, som varade nara tre dygn. Har-

under lemnade oss Theel, som begaf sig med ang-

bat till Tromso och hemmet.

»Den 3:dje oktober kl. i formiddagcn falde vi

ankar pa Tromso redd.

»
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Flodresan uppfor Jenissej.

Den I9:de augusti pa morgonen, da vi vak-

nade, hegynte det teckna sig till, som skulle stor-

mens styrka gifva sig och skilsmassajis stund snart

vara inne. De foregaende tre dagarna, eller nastan

hela den tid som vi tillbragte i Dicksons hamn, hade

visat en mycket mulen och dyster uppsyn, stormen

hade rasat med hvinande gny genom tacklaget, regn-

digra moln hade da och da tomt sitt innehall ofver

oss och skutan arbetat under valdsamma slingringar.

»Anna», den for flodresan sarskildt bygda nordlands-

baten, lag fardig att nar som heist mottaga oss,

lastad som hon var med talt, sofsackar, koksattiralj,

for zoologiska och botaniska insamlingar nodigt till-

behor, konserverade och andra lifsmedel, som kunde

vara erforderliga for sex personer under minst fyra

veckors tid, samt till sist det aldra nodvandigaste i

kladvag.

Efter omsesidigt tomda afskedsbagare och lyck-

bnskningar till gynsam resa togo vi ett sista farval

af vara vanner pa »Proven », som ett par timmar

senare lyftade ankar och kryssade mot norden. Var

batresa gynnades af en alldeles ypperlig nordvest-

vind. Den tillfalligtvis dimholjda ogruppen med dess

steniga och af drifved belamrade strander lemnade

»Anna» snart nog bakom sig i norr. och med en

hastighet af fyra engelska mil i timmen passerade

vi utefter det skog- och busklosa Taimyrlandets
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derst vid horisonten i vester badade vackert viider,

och detta var sa mycket mera uppmuntrande, som

en oafbruten segling dygnet i anda pa ett nara

okandt vatten forestod oss. En liten for vinden val

skyddad bugt manade oss likval att for en stund

der lag^o-a i land och intara var midday. Den lilla

hafsbugten vimlade af vackra hafsdjur, rodvioletta

kammaneter och andra. ett tydligt bevis for, att vatt-

net annu har hade qvaf en god del af sin salthalt.

Vid midnattstiden lemnade vi det smutsgra hafs-

vattnets omrade bakom oss, och da vi foljande da-

gen, den 2o:de aug., tidigt pa morgonen fingo Vol-

gino, en for narvarande obebodd sommarstation,

bestaende af blott en enda lag koja, i sigte, var

vattnet oblandadt brunfargadt flodvatten. Luftens

temperatur var da +10" C. och vattnets +ii u

,
5 C.

Ej langt soder om Volgino, vid ungefar 72" 15' nordl.

bredd, utskjuter en obetydlig landtunga med namnet

kap Krestovski, och i dess narhet ligger den nu

mera ofvergifna vinterstationen Krestovskoj. Der

gjordes ett kort uppehall, sedan vi efter nara ett

dygns segling tillryggalagt omkring atta svenska mil.

Annu for tjugofem ar sedan bebodd, var denna vin-

terstation (simovie) fordom den nordligaste vid Je-

nissejs strander. Under nagon langre tid har den

licit sakert utgjort en ganska vigtig nederlagsplats

I nr en efter allt utseende rik fangst af flodens al-

ici-. isynnerhet af snaddar och hvitfiskar, hvilka vid

llodmynningen forekomma ganska talrikt och afven

langt uppfor densamma. Den har i storre mas-

4
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sor an annorstades vida omkring af nordvestliga stor-

mar pa stranden uppkastade drifveden har erbjudit

ett ypperligt bygnadsmaterial, och omgifningens

rikedom pa jagtens och fiskets foremal var kanhanda

sarskildt egnad att locka nybyggaren att just pa

denna plats soka en gifvande utkomst. Bygnaderna,

tre till antalet. aro uppforda med mycken omsorg,

men tidens tand har naturligen tryckt sin stampel

pa dem. Ett fjerdedels sekel gar aldrig gerna spar-

lost forbi. Deras bygnadssatt ar helt egendomligt.

Enhvar af dessa bygnader ar en af tjocka drifveds-

stockar konstlbst hopfogad sammansattning af flera

smarre, som pa ena sidan, den at stranden belagna,

der hufvudingangen till det hela befinner sig, aro

lagda i rat linie med hvarandra. men pa de ofriga

tre sidorna bilda en oregelbunden forening af ut-

skjutande qvadratiska figurer, olika stora och med
olikstora mellanrum sig imellan. Det hela erinrar

genom sina ratvinkliga anlaggningar i nagon man
om ett kors. och denna omstandighet har gifvit at

stallet dess namn. Bygnadernas inre star i fullkom-

lig ofverensstammelse med deras yttre. En dorr-

oppning, belagen at floden och sa lag, att man en-

dast nedhukad kan komma genom henne, leder in

till ett storre rum; pa hvarje sida om detta finnas

(lera andra, det ena bakom det andra och mindre i

samma man som de aro mera aflagsnade derifran.

For rummens belysning var sorjdt genom sma, en

half manshojd fran golfvet anbragta fyrsidiga opp-

ningar. I nagra af rummen fans annu en del hus-

geradssaker qvar, kring vaggarne lopte laga, breda
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bankar eller britser, hvilka tjenstgjort som sitt- och

sofplatser. Taken voro platta, torfbetackta.

Efter ett kort uppehS.ll pa detta i viss man in-

tressanta stalle lade vi iter ut och foljde som forut

den ostra flodstranden pa foga afstand. Vi hade

annu ingen erfarenhet af. i hvad forhallande simo-

viernas eller sommarstationernas lage star till Jenis-

sejflodens grundare stallen. Utan att ana det min-

sta, fingo vi nu helt oformodadt ett betydelsefullt

amemento for framtiden. Ett vidstrackt grund skar

sig langt ut fran stranden, och vattnets djup var ej

tillrackligt, att var bat skulle kunna foras derofver.

Efter flera modofulla och till och med bekymmer-

samma forsok att komma forbi lyckades vi andtli-

gen, men vi gingo ocksa derifran med den asigten,

hvilken sedermera visade sig vara verkligt grundad,

att der ett nybygge, bebodt eller ofvergifvetj har

sitt lage, der kan man vara viss om att i de aldra

fiesta fall stota pa ett langt i floden tvart utskju-

tande sandgrund. Pa dessa grund lagga hvitfisk-

fangame at sina nat. ty der o-a. hvitfiskarna till i

synnerlig mangd.

Genomtrotta efter en nara tva dygns segling,

der uppmarksamheten i snart sagdt hvarje minut

togs i ansprak. slogo vi forsta gangen under bat-

farden vart talt pa morgonen den 2i:sta aug. Det

var vid kap Schaitanski, pa en mossbevuxen, genom-

fuktig, sandig mark. Sluttningarna mot floden voro

bevuxna med frodiga videbuskar (Salix lanata) och

yppigt gras af flera slag. I ett narbelaget karr

vaxte hjortron, odon, sqvattram, dvargbjork och
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andra nordiska former, hvaraf flertalet aterfinnes

inom den skandinaviska floran.

Vid Sopotschnaja Korga, belagen strax sbder

0111 foregaende stalle, tillbragte vi tva dygn. Den

nordliga vindens haftighet tvang oss att kringpala

taltet, och da vi den ena af de bada aftnarna kropo

i vara sofsiickar, var temperaturen, som dittills varit

jamforelsevis behaglig, gangen ner till — i°.
5
C.

Natten mellan den 23:dje och 24_:de aug. till-

bragtes under segel. Vinden var fortfarande gyn-

sam, och da. vi den 24_:de aug. pa morgonen redan

fore soluppgangen landstego och slogo vart lager

vid Mesenkinflodens utlopp i Jenissej, befunno vi oss

sex sv. mil soder om foregaende lagerplats. Vi pas-

serade dervid de nordligaste bebodda stallena pa

flodens hogra (Mesenskoj) och venstra sida (Sverevo).

En frisk vind och en stundom hog sjo forde oss

raskt framat. Genom bristande uppmarksamhet

hande di, medan vi, for att undga den hoga sjo-

gangen pa flodens midt, styrde in at hogra stran-

den, att vi seglade tatt in pa ett fran denna langt

utskjutande grund, hvars svallvagor ej i tid marktes.

Seglet hissades ogonblickligen ned, med arornas hjelp

sokte vi arbeta oss tillbaka mot vinden. men det

oaktadt fordes vi sa smaningom rakt pa grundet.

hvars brottsjoar nu pa blott ett par alnars afstand

visade sig i all sin hemska prakt. Da ingen annan

utvag att komma undan syntes mojlig, nodgades vi

segla rakt ofver grundet, i forhoppning att var bat

skulle af branningarna lyftas ofver; och tack vare

detta lyckliga pafund, som v'a\ ocksa kunnat hafva
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en olycklig utgang, kommo vi undan med lifvet.

Nar vi kommit ofver grundet, insago vi ratt tydligt

farans vidd, och foga troligt ar, att, om baten blif-

vit fyld med vatten eller slagits sonder, nagon utaf

oss genom simning formatt radda sig till den J

/ 4
fjer-

dingsvag aflagsna stranden. Ty luftens temperatur

var vid tillfallet endast + 3
a

,4 C. och vattnets ej fullt

+ i° C.

Vid Mesenkinfloden stannade vi tva dygn. Un-

der forsta dagen lingo vi besok af tva ryssar fran

Goltschicha, hvilka voro utgangna for att plocka

hjortron. Emedan de voro de forsta menniskor vi

traffade pa under denna afdelning af farden, blefvo

de med noje mottagna i vart talt, och i gengald

derfor lemnade de oss alia de upplysningar vi 6n-

skade. Den ene af dessa var en nara femtioarig

kosak med namnet Feodor samt af ett allvarligt och

palitligt utseende. Han blef mot 50 silfverrubel an-

tagen sasom var lots under den aterstaende farden

till Dudino, dit vi annu hade omkring 25 sv. mil

qvar och der vi enligt all berakning kunde hoppas

att sammantraffa med nagon af de fyra angbatar,

som for narvarande trafikera Jenissejfloden under en

stracka af 200 sv. mil.

Med var kosak Feodor till vagvisare lemnade

vi den 26:te aug. Mesenkin. Sedan vi besokt kap

Gostinoj, der i branterna mot stranden en rik skord

gjordes af subfossila snackor och musslor, dem tun-

drans hafsvattensaflagringar ofta i stor mangd hysa,

och derefter tillbragt en foga afundsvard natt pa

sandreflarna af Jakovievas mynning, gick var vag ej
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langre utmed stranden, utan gcnom den arkipelag af

laga holmar, som strax nedanom 7i:sta breddgra-

den tager sin borjan och omfattar minst 15 geogra-

fiska mil i langd. Under sommarmanaderna rader

pa dessa oar mycket lif och rorelse. Der forekom-

mer da nagonting, som man skaligen kunde gifva

namnet arsmarknad. Hvarje familj har sina bestamda

fiskgrund, eller sla sig nigra familjer tillsamman och

lagga turvis sina nat pa sadana stallen, som aro sar-

skildt gifvande. Fiskfangsten tager sin borjan i

midten af juni och fortgar till slutet af augusti. Lif-

ligast ar rorelsen i juni och slutet af juli, da han-

delsfartyg fran Jenisseisk lagga till vid de Briochov-

skiska oarne eller Nikandrovskaja Protoka. Da gores

ingen skilnad mcllan dag och natt, sasom der ocksa

vid den tiden i verklio-heten ino-en skilnad ar. Utan

afbrott laggas naten ut och tagas ater upp, och by-

tet lemnas omedelbart pa fartygen, der det genast

insaltas i derfbr afsedda, fardigstaende tunnor. Huf-

vudforemalet for fangsten ar en sikart med namnet

muksun, hvars ^•arde faststalles vid sasongens borjan

i en forsamling af kopman och fiskare, och efter

denna beraknas och taxeras sedermera alia andra

storre och mindre fiskslag. Vid denna tid ser man
ofver allt pa oarna spridda samojedtalt eller s. k.

ryska balaganer. Pa en af de Briochovskiska oarna

tillbragte vi en natt vid en sadan rysk sommarsta-

tion. Platsen var beb)'gd med tre trahus af vanlig

form samt fern af drifved och derofvanpa. lagda jord-

torfvor sammanfogade talt (d. a. balaganer). Af

dessa senare hade tva utseendet af vanliga samojed-
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talt, voro ofvan tillspetsade; tva andra voro bygda

i form af afstympade pyramider, och det femte slut-

ligen var rektangulart med inat lutande vaggar.

Alia talten hade i taket en oppning for rokens af-

lopp. Stationen var nu obebodd, men friska spar

utvisade, att fiskare nyKgen varit der. och var lots

pastod, att de efter slutadt fiske for ungefar en ma-

nad sedan lemnat platsen och begifvit sig soderut.

Tolstonovskoj ar den nordligaste kyrkobyn pa

Jenissejs ostra strand. Den ar sig lik fortfarande

som for tretio ar sedan: ett uselt naste af nigra fa

trahus med fonster till storsta delen af fiskskinn.

Efter mycket brak och jagtande pa sistone n&dde vi

vid Saostrovskoj den 3i:sta aug. angbaten » Alexan-

der*, som nu befann sig" pa aterresa till Jenisseisk,

och denned var var verklieren angenama. om ocksa

mangen gang modosamma batfard. som varat 12

dygn, slutad.

Angbaten Alexanders befalhafvare och delagarc.

Ivan Mikailovitsch Jatschmenjeff, var synbarligen ingen

forfaren sjoman, utan, sasom vi sedermera fingo veta.

en kopman frin Jenisseisk, hvilken begagnade sitt

fartyg sasom en flyttbar handelsbod och med varor

fran samma stad forsag de spridda invanarna kring

flodens strander med deras nodvandighetsartiklar. I

stallet uppkopte eller tillbytte han sig af dem den

fisk, de pelsverk och mammutbetar, som de kunde

afyttra. Angbaten var for den skull ej inredd for

passagerare, och det hade sig till en borjan ganska

svart att finna lamplig plats for oss; men slutligen

anvisades oss en afdelning, den enda som vi rim-
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ligen kunde erhalla, ett litet kyffe sa trangt, att vi

med moda kunde ligga tre i bredd och dit dagern

inslapptes genom ett enda fonster, som ej var mer

an atta turn i qvadrat.

Bland de fa kyrkobyar, som vid Jenissejs stran-

der eller dess grannskap aro belagna inom skogs-

regionen, ar Dudinskoj den nordligaste: den ar be-

lagen vid ungefar 69° 23' nordl. bredd, pa hogra

rlodstranden. Det lilla samhallet utgores af omkring

ett halft hundrade personer, fordelade pa nagra fa,

till det yttre enkla och titan smak uppforda bygna-

der. Dessa aro forsedda med sma fonster af glas

och nederst, anda till fonstrens hojd, omgifna af tra-

ramar, innanfor hvilka ar lagd en tva till tre fot

tjock vail af hardt sammanpackad jord, hvilken tje-

nar till skydd for den langa vinterns haftiga stormar

och ej sallan 50 grader skarpa kold. Belagen i en

i viss man ode trakt, der den med nordanvindarna

kampande larktradskogen dragit upp sin grans mot

den andlosa tundran, lemnar platsen annu intet till—

falle till nagot slags jordbruk, och invanarne aro for

den skull narmast hanvisade till de fa naturens haf-

vor, som fisket under sommaren och jagten foretra-

desvis under vintern lemna dem. Husdjur. sadana

som hastar och kor, aro ocksa annu en mycket stor

sallsynthet.

Dudinskoj lemnade vi den 4:de September for

att fortsatta var fard uppfor Jenissejfloden till den

inemot 150 sv. mil aflagsna staden Jenisseisk, dit vi

anlande den 3o:de i samma manad. Var angbats-

fard gick mycket langsamt. Oftast seglades bade
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natt och dag, men likval kunde i medeltal ej mer

an fern sv. mil tillryggalaggas om dygnet. Flodens

stromkraft ar icke svar att ofvervinna, men angma-

skinens formaga var i stallet ringa, och angbaten

forde till en borjan en, sedermera tva. for fiskinsalt-

ning afsedda :>lodjor» (pramar) pa. slap. Derafang-

batens snigelartade gang. Nastan dagligen gjordes

flera uppehall. Dessa, som ej sallan varade tva. till

tre timmar, voro oss synnerligen karkomna, ty der-

igenom sattes vi i tillfalle att foretaga utflykter till

lands, gora samlingar af vaxter och djur, satta oss

i beroring med bade de halfvilda och de civiliserade

invanarne kring flodens strander och flyktigt taga

kannedom om deras egendomliga utseende och lef-

nadsvanor.

Der den fran oster kommande Nedre Tuno-uska

gjuter sitt vatten i Jenissej, reser sig ofverst pk flo-

dens branta strand ett Gudi helgadt kloster. Det

bar namnet Troitzkoj samt grundlades och uppbyg-

des for nagot ofver tva. arhundraden sedan af en

man med namnet Tichon. Belyst af den nedgaende

solens stralar, visar det sina tre kupoler och hvit-

menade vaggar i all deras glans. Vi stannade der

ofver natten, och genom var angbatsbefalhafvares

mellankomst blefvo vi i tillfalle att bese sa val klo-

sterkyrkan med det narbelagna bonehuset som pri-

orns enkla, af foga anuat an foregangarnes bilder i

olja prydda bostad. For var resas valgang holl

priorn, bitradd af en underprelat och en korgosse. i

den rikt upplysta kyrkan en ganska hogtidlig massa.

allt under de rattroendes flitig-a buominorar och kors-
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ningar, hvarefter han for oss forevisade den tunga

jernsele, med hvars hjelp klostrets grundlaggare och

ende uppbyggare ditslapat fjarran ifran hvarje sten.

som for bygnadens uppforande erfordrats. Den
helige grundlaggarens multnade qvarlefvor gomdes
nu i en enkel katafalk i det annu enklare af tra

uppforda bonehuset. Vi fordes afven dit in, och der

berattade man for oss stallets historia i korthet.

Den I5:de September, da vi befunno oss nagot

norr om 64:de breddgraden, intraffade en hastig

temperaturforandring. De foregaende dagarna hade

utmarkt sig genom sydliga vindar. en ovanlig hetta.

anda till + 1 y° C, och nagon gang regn. Nu sjonk

termometern plotsligt, samtidigt som vinden blef

nordlig, sa att den namnda dag vid middagstiden ej

steg ofver + 5 C, och pa. morgonen foil litet sno.

De narmast foljande dagarna voro afven kyliga, och

natten mellan den I9:de och 2o:de, da vi befunno

oss mellan 6i:sta och 62:dra graden nordl. bredd

intraffade den forsta e^entlia-a nattfrosten. Lufttem-

peraturen vid middagstiden tilltog sedan under ma-
nadens foljande dagar fran + 9 till + 14° C, men
vattnets i fioden holl sig- mycket konstant, mellan

+ 8° och +9" C. Nattfrosterna uteblefvo dock seder-

mera sallan.

AUt tecknade sig. som vore hosten kommen pa

allvar — det vitnade ju tydligt de langa natterna, de

morka aftnarna och de gulnade lofven kring stran-

derna. Saknaden af tillrackligt arbete eller om-
vaxling deri bidrog tillika, att vi for lange sedan

onskat angbatsresan slutad. Allt var i det stora
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hela ett och enahanda. Ej under da, att vi efter

sex veckors flodfard med storsta tillfredsstallelse och

langtan packade ihop vara saker och provisoriskt

gjorde oss fardiga for hvad som ytterligare komma
skulle: landresan genom Sibirien. Med lattadt hjerta

lemnade vi »Alexander » den 3o:de September pa for-

middagen, och efter nagra timmar hade vi redan

tagit en grundlig ofverblick af staden Jenisseisk.

5-

Landresan genom Sibirien och Ryssland.

Om man bortser fran Turuchansk, belaget strax

soder om polcirkeln i bredd med det forut omnamnda

klostret Tfoitzkoj, sa ar Jenisseisk den nordligaste

staden vid Jenissejs strander. Efter den grundliga

eldsvada, som 1869 pa ett par timmar jamnade na-

stan hela staden med marken, har den ater igen

arbetat sig upp till sitt forra omfang, men synnerli-

gen storartad ar den icke. Som ofver allt i de iyska

och sibiriska provinsstaderna, aro gatorna mycket

breda, raka och ratvinkligt anordnade, sakna visser-

ligen stenlaggning, men aro delvis forsedda med
tratrottoarer. Husen aro mestadels liga, sallan af

mer an tva vaningars hojd, samt till aldra storsta

delen bygda af tra. Nagot egentligt sevardt ager

staden icke, sa vidt man ej dit vill rakna de fern

kyrkorna, men de bjuda just icke framlingen pa na-

got af intresse. Invanarnes antal ar omkring 7,000.

For undervisningens framjande ar sorjdt genom sko-
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lor for gossar och flickor, sarskildt for hvardera sla-

get. Akare finnas afven har som i andra stader,

och om man ar beqvam af sig, kan man hyra en

isvoschtschik for den ringa summan af 15 a 20 ko-

pek ( = omkr. 40 a 50 ore) i timmen. I kommer-

sielt hanseende spelar Jenisseisk icke nagon synner-

liof rol. och detta ar ocksa. anledniny-en till, att man
annu icke funnit for godt att satta staden i telegra-

fisk forbindelse med Krasnojarsk, hvarigenom den

langa sibiriska telegraflinien stryker fram. Hjertliga

menniskor togo oss i Jenisseisk om hander och sokte

pa allt mbjligt satt bereda oss forstroelse under de

tre dagar vi tillbragte der; manga voro de, som

gjort sig fortjenta af var sarskilda gard af tacksam-

het, ingen dock i sadan grad som Ivan Jatschmenjeff,

var intime van sedan angbatsresan.

Den 3:dje oktober lemnade vi Jenisseisk. For

egen rakning hade vi kopt en tarantass, i hvilken

vi jamte en del saker instufvade oss si godt vi

kunde; vara tre matroser fingo atnoja sig med ett

samre slag^s akdon, som benamnes telega och om-

byttes vid hvarje sarskildt skjutshall. — Vagen mel-

lan Jenisseisk och Krasnojarsk, nagot ofver 30 sv.

mil i langd, ar ganska fortrafflig, ehuru ej allesta-

des sa val underhallen som den kunde vara. Tata

och ypperliga barrskogar omgifva den pa omse sidor,

der den icke slingrar sig tatt utmed venstra fiod-

stranden. I samma man man nalkas Krasnojarsk

antager landet ett kuperadt utseende, ty hojder och

dalar omvaxla der standigt med hvarandra. Det
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ar Altai-kedjans yfctgrsta laga forgreningar, som or-

saka detta.

Till Krasnoyarsk anlande vi den 5:te oktober

pa aftonen. Har ar Jenissej annu omkring '

,

mil bred, och dess vattenmassa sages framflyta med

en mils hastighet i timmen. Flodstranden, rod och

brokig, stiger brant upp, och bergkullar af nagra

hundra fots hojd omgifva staden pa tre sidor och

gora dess lage ej ringa pittoreskt. Krasnojarsk

grundlades 1628, blef 1797 sarskild distriktsstad i

Tobolska guvernementet, inforlifvades 1 809 med gu-

vernementet Tomsk, men utgor nu mera sedan 1822

satet for guvernoren i det fran den ofriga sibiriska

landmassan da utbrutna Jenisseiska guvernementet.

Staden har nagot ofver 1 1 ,000 invanare, tre kapell

och fern kyrkor for statskyrkans bekannare, en ro-

mersk-katolsk och en luthersk kyrka samt en judisk

synagoga. For undervisningen finnas fiera laroan-

stalter, bland hvilka sarskildt fortjenar att namnas

ett klassiskt gymnasium med ej mindre an 200 lar-

jungar. Gymnasiets direktor, Aristovsky, hade den

godheten.att for oss forevisa laroverkets lokal med

dess samlingar och larjungar, och det beredde oss

mycket stor fornojelse att iakttaga, huru allt der-

inom var fortraffligt staldt for undervisningen. Dei-

fans bland annat ett visserligen litet, men godt fy-

siskt-kemiskt kabinett, och samlingen af vaxter, djur

och mineralier var ganska andamalsenlig. Lararne

voro fullt vuxna sina aligganden, och Aristovsky sjelf

var en pa samma gang kunskapsrik som praktiskt

duglig man. Regeringen synes verkligen hafva kom-
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namligen, att de oundgangliga vilkoren for en fram-

gangsrik undervisning aro anskaffandet af dugliga

larare och dessas anstandiga afloning. Derfor hade

ocksa laroverkets direktor en betalning, som mot-

svarar en svensk universitetsprofessors dubbla Ion,

och de ofriga lararne voro aflonade i proportion

derefter.

Komna till Krasnojarsk, hade vi att fortsatta

resan vesterut pa den stora sibiriska postvagen, som
fran Ural leder anda bort till Irkutsk och derifran

svanger om Baikals sodra anda och foljer fioden

Amurs norra strand till staden Nikolajevsk, ej langt

fran dess mynning. Vi stannade i Krasnojarsk fyra

dygn och begafvo oss sa i vag en vacker, nagot

kylig oktoberafton. Sedan man lemnat staderna

Atschinsk och Marinsk bakom sig och begynner nal-

kas Obflodens omra.de, trader man in pa. den stora,

genom sina boskapsfarliga sjukdomar under sommar-

tiden ilia beryktade Barabasteppen, hvilken i form

af en lang ellips stracker sig fran trakten af Tomsk
vesterut inemot Ural till Permska guvernementets

grans. Pa denna stora stepp, narmast kring den

stora sibiriska poststraten, frodas annu nagon busk-

och tradvegetation, ehuru nog mycket spridd och

sparsam och hufvudsakligast bestaende af aspar och

bjorkar. Men soderut, inemot Balkasch-sjbn, blifva

traden sallsvntare. och slattlandet. hvars (jrund ut-

gores af sand med stundom mycket tjock mylla,

tackes nastan helt och hallet af artemisior, som fbre-

komma i snart sagdt hundradetals former och har
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polatinsk och Kolyvan hyser steppen nigra saltsjoar,

och deromkring ar trakten mer an vanligt steril.

Bland Vest-Sibiriens stader intager Tomsk ett

mycket framstaende rum. Staden ar satet for en

mangd formogna kapitalister och en vigtig transito-

plats for handeln mellan Kjachta och Tjumen. Den

fyller utan gensagelse alia rimliga ansprak pa en

civiliserad stack Formogenheten har latit de eljest

vanliga trahusen till en mycket stor del ersattas af

hvitmenade, hogresta, statliga bygnader af tegel,

och hvad man annorstades, utom mojligen i Irkutsk,

fafangt soker ofver hela Sibirien, namligen en val

sorterad bokhandel och ett for allmanheten tillgang-

ligt lanbibliotek, det finner man jamte mycket annat

godt i denna stad. Men sasom en betanklig brist-

fallighet ma man val aga ratt att anse det, att stads-

myndigheterna forlagt postkontoret utanfor stadens

aflagsnaste horn. Da jag, i korrespondensarenden

stadd, under vart vistande i Tomsk till min forar-

gelse erfor detta, kunde jag ej lata bli att tanka pa

Upsala, der en valvis myndighet annu for ett par

ar sedan ej vetat battre an att till allmanhetens

beqvamlighet fbrlagga telegrafstationen i ena och

postkontoret i motsatta andan af staden!

Omsk blef, liksom Tomsk, var hvilostation un-

der resan for tva. dagar. Denna stad har en myc-

ket stor areal, men husen aro nastan alia sma, liga

och fula, sa. att platsen icke ager nagonting tilldra-

gande. Imellertid matte denna, liksom de sibiriska

staderna ofver hufvud, under sista tiden hafva gatt
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betydligt framat, ty da dess folkmangd ar 1850

uppgafs vara 11.705, sages den nu belopa sig till

omkriny ^0.000. Har ar satet for p/eneralg-uvernb-

ren ofver Vest-Sibirien med hans narmaste ambets-

man, och har aro afven hogre och lagre militarsko-

lor och gymnasier forlagda. Ofverste Nyberg och

telegrafist Hansen, den forre finne, den senare dansk,

visade oss i denna stad manga prof pa vanlighet

och tillmotesgaende; men for oss sasom naturfor-

skare var bekantskapen med herr Slovzoff af ovar-

derliot gagn. Denne visade oss namligen sina be-

tydande samlingar af vaxter fran Kirgissteppen samt

mineralier och reptilier fran Altai, och af de senare

likaval som >af de forra var han oegennyttig nog att

skanka oss hvad som fans in cluplo — en for veten-

skapen utan tvifvel ytterst vardefull samling. Han
var naturforskare af sjal och hjerta, det kunde man
marka pa hvarje hans minspel, da han nu, som han

tyckte, for sakkunnige man fick lagga fram en obe-

tydlig del af sina rika iakttagelser. Jag frappera-

des ej litet, da jag pa vaggen i hans arbetsrum fann

Darwins portratt i kabinettsformat och bland hans

boksamling dennes arbete »on the origin of species*.

Till etnografernas beaktande tillater jag mig fasta

uppmarksamheten pa foljande hans mening. »Vester

ut pa steppen». sade han, »ej har kring Omsk, men
bortom Tjukalinsk och fram mot Ural finnas langs

vagen en hel mangd kurganer. Genom grafningar

har man lyckats ur dem framleta hjelmar. Dessa

hjelmar aga en ytterst slaende likhet med hjelmar

som grafts upp i Ungarn, och jag haller for mycket
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fran Altai, ofver Ural och in i hjertat af Europa.

»

Tjukalinsk. Ischim och Jalutorovsk passerades

harefter lika hastigt som forut Atschinsk, Marinsk,

Kolyvan och Kainsk, alia ganska betydande och

raskt frama.tga.ende orter, af hvilka de storre kar-

torna intill senaste tid ej kant de fiesta ens till nam-

net. Forst i Tjumen nodgades vi gora ett langre

uppehall, for att gifva var tarantass en grundlig

reparation efter alia hans modosamma och halsbry-

tande anstrangningar. Det fbrtjenar anmarkas, att

den smed, som forst eftersandes, visserligen forkla-

rade sig villig att laga var vagn, d. v. s., som han

sade, isla en stor spik na.gonsta.des pa det skralaste

stallet, men han var tillika nog oforsynt att for detta

sitt arbete fordra 15 silfverrubel (40 kr. svenskt).

Vi afskedade naturligtvis den valmenande mastaren

och tillkallade en annan, som for en langt mindre

betalning utrattade ett minst tiodubbelt svarare ar-

bete. Staden Tjumen, hvars invanartal redan ar

1842 uppgick till 14,337 och for narvarande torde

kunna skattas till inemot 40,000, ar kand for sin

stora marknad, hvilken infaller en hel manad tidi-

gare an den i Irbit, och bildar hufvudpunkten for

transito-handeln med alia de varor, som sandas fran

det inre af Ryssland till Sibirien eller fran Sibirien

till de europeiska guvemementen. Fran Tomsk ga.

namligen fartyg forst ned for Ob. sa upp for Irtisch,

Tobol och Tura till Tjumen; der lastas varorna ur

och skickas sedan landvagen vesterut. Ofver Tju-

men ga ocksa de for-karavaner, som vilja taga den

5
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kortaste vagen till lands, och forornas mangd ar sa

stor, att den anslas till minst 50,000 arligen. Sta-

den har tillika manga laderfabriker och ar sarskildt

beromd for sin juftberedning.

Nar vi lemnat Tjumen, voro vi komna utom

steppens omrade, och barrskogsdungar begynte kanta

vagen. De blifva sedan tatare och hogre, ju nar-

mare man kommer Ural. Kolden tilltog smaningom,

snon begynte falla, der lag redan i bergstrakten ett

tunnt tacke forut; vi funno det nodigt att i hasti-

gaste fart skynda mot Jekaterinenburg, yttersta ma-

let for var resa genom Sibirien. Sent pa natten den

28:de oktober passerade vi det gransmarke, som be-

tecknar skilnaden mellan Europa och Asien. Kusken

faste var uppmarksamhet derpa, och nagra minuter

senare gjorde vi vart intrade i Jekaterinenburg.

Genom sitt utseende ter sig Jekaterinenburg sa-

som en fullkomligt europeisk stad. Men ehuru rak-

nad till Europa, ar den dock belagen pa Asiens

jord, pa Uralkedjans sankning mot bster. Omgif-

ningarnas rikedom pa bergshandteringens produkter,

deribland guld i ej ringa mangd fran de Beresovska

guldverken, har bragt staden till valmaga, och i

narvarande stund raknar den nagot mer an 30,000

invanare. Staden ar satet for en af det Permska

guvernementets fern kretsstyrelser. Bland andra

laroanstalter finnes der ett talrikt besokt klassiskt

gymnasium. Der ar ock forlagd en afdelning af

ryska myntverket, och ett i ganska storartad skala

anlagdt stensliperi sysselsatter manga arbetare.

Sa som Jekaterinenburg raknar sig till Eurupa
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och star i langt narmare forbindelse med det euro-

peiska moderlandet an med det sparsamt befolkade

Sibirien i oster, sa har der ocksa. begynt utveckla

sig en ganska lofvard intelligent verksamhet. Sedan

nigra ar tillbaka ar der ett naturforskarsallskap bil-

dadt, som ifrigt arbetar for vetenskapens spridning

genom larda skrifters ntgifning och upprattandet af

ett naturhistoriskt museum. En tidning utgifves

ocksa i staden, men den utkommer pa obestamda

tider och innehaller, i foljd af de invecklade och

tidsrofvande omstandisdieterna vid censurerino-sarbe-

tet, intet annat an varupriser, lokala personalnotiser

och vigtigare telegrafiska clepescher. Det fortjenar

att i samband harmed gora foljande erinringar. I

hela Sibirien, om vi rakna dit afven Jekaterinenburg,

finnas ej mer an tva val organiserade boktryckerier,

det ena i Irkutsk, generalguvernbrsstaden i Ost-Si-

birien, det andra i Jekaterinenburg. Fran den forra

officinen utga de skrifter, som det Geografiska Sall-

skapets sibiriska afdelning utgifver, afvensom staden

Irkutsk's i typografiskt afseende ypperligt utstyrda

dagliga tidning, samt mojligen ett och annat arbete

af sjelfstandig art. Boktryckeriet i Jekaterinenburg

ater utsander ej annat an det tillfalliga notisbladet

i oktavformat och, nar sa behofves, det derstades

befintliga riatufforskarsallskapets skrifter. Forutom

dessa tva lara boktryckerier afven finnas i de sibi-

riska guvernementsstaderna, men de skola vara af

mycket primitiv art och fortjena knappast detta namn.

Ocksa utga. fran dem inga andra produkter an sa-

dana, som pa ambetets vagnar forfattats af de ad-
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ministrativa myndigheterna och ej innehalla annat an

efterlysning af forrymda fangar. Det kungliga biblio-

teket i Stockholm innehar ett markligt prof af detta

senare slag. Det ar ett exemplar af »Jenisseiskij

Wadomosti* fran 1862, representeradt af den for

tryck minst anvandbara och uslaste gralump. Man
far for bfrigt en god forestalling om boktryckeriets

och forfattarskapets standpunkt i Sibirien, da man

erfar att, allt sedan denna landmassa sa smaningom

blef lagd till ryska monarkien, der intill ar 1870

icke blifvit tryckt mer an tva sarskilda bocker.

Jekaterinenburg var for oss en vigtig station:

der kunde vi sagas vara komna inom Europas om-

rade och der fingo vi byta ut de i langden nerv-

skakande hjuldonen mot beqvama sladar. Vi skola

med nagra ord vidrora det ryska och sibiriska skjuts-

vasendet.

Det finnes sakerligen icke i hela verlden nagot

land, som kan uppvisa en postvag i langd jamforlig

med den, hvars ena andpunkt ar belagen i hjertat af

europeiska Ryssland, i Nischnij Novgorod, der det eu-

ropeiska jernvagsnatet for narvarande slutar, och den

andra strax invid Stilla hafvets vestkust, i Nikolajevsk.

En blick pa kartan visar, att har icke ar fraga om
tiotals, utan om atskilliga hundratals mil. For po-

stens skyndsamma befordran ar utefter hela denna

vagstracka, vanligast pa ett afstand af tva till tre

sv. mil, i hvarje storre by inrattadt ett posthall,

med skyldighet att halla ett storre eller mindre an-

tal hastar allt efter postverkets och de resandes

approximativa behof. Dessa hastar ager den resande
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begagna, men endast for sa vidt han ar forsedd

med behorig podoroschna, och pa. denna senares be-

skaffenhet: beror snabbheten af hans resa. Dergif-

vas namligen tre olika slag af podoroschnor: 1:0)

kurirpodoroschnan, som lemnas endast at de hbgsta

ambetsman och andra i regeringsarenden stadda per-

soner, 2:0) kronpodoroschnan (kasannaja pod.), hvil-

ken lemnas at personer, som resa i tjensteangela-

genheter, samt val rekommenderade framlingar, 3:0)

den vanliga podoroschnan, som hvarje »gemen» re-

sande erhaller. Vi voro fbrsedda med en kronpo-

doroschna, och tack vare detta vigtiga dokument

behofde vi i vanliga fall vid ombyte af hastar ej

vanta langre an omkring 15 minuter. Der behofdes

just ingen synnerlig parlamentering— vi framvisade

endast var podoroschna, som gaf oss anvisning pa

sex hastar, och sa blefvo de vanligtvis utan vidate

bekymmer a var sida framfbrda och ispanda. Post-

hastarne aro inga elandiga krakar, utan val skotta

och af godt hull, och deras klokhet och goda egen-

skaper i ofrigt aro i manga fall verkligt beundrans-

varda. Utom hastar har hvarje posthall skyldighet

att halla akdon, men dessas fortrafflighet star i skar-

paste motsats mot de forras. Det vanligaste hjul-

donet, som bjudes gemene resande, 2r telegan, ett

vida beryktadt tortyrinstrument. Fyra plumpa hjul.

af hvilka de bakre aro ungefar halfannan gang sa

hoga som de framre, tva axlar, hvardera med sitt

der ofvan lagda tvartra, och till sist ett brackligt

skal fogadt samman af brader till formen af ett bak-

trag — det ar hela telegan. Detta fordon lemnar
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knappast rum for tva personer, och nagot sate fin-

nes der icke. Ett nagot battre fortskafmingsmedel,

men afven det i langden olidligt, ar den sa kallade

tarantass-telegan, i dagligt tal kallad tarantass. Det

ar en modifikation af telegan, med fram- och bak-

vagfnen forenade yenom tva eller fvra Qrofva tra-

stanger, som knappast fjadra sig, hvarpa en lag,

aflang dada» ar lagd, narmast hvilande pa tva tvar-

tran och oftast halftackt. Det hjuldon. som egent-

ligen kallas tarantass och ar en half- eller heltackt

chaise af i alia hanseenden robust bygnad, finnes

ytterst sallan, och da i nagot gammalt daligt exem-

plar, pa posthallen. Det ar det enda for en ling

resa under sommartiden anvanclbara fortskaffnings-

medel, och den, som har att tillryggalagga en myc-

ket lang vag, skaffar sig alltid i nagon stad en ta-

rantass for ett par hunclra rubel. Endast genom

att i denna inbadda sig i ett lager af ho om ett par

fots maktighet ar det mojligt att natt och dag harda

ut alia de qval, som vagarnas knagglighet orsakar.

Tarantassen ar den sibiriske resandens bostad,

der tillbringar han natt och dag utan atskilnad, tills

han slutlisfen hinner malet. Vacjstrackans lanyd

tvingar den resande att, om han ej vill spilla tiden,

resa oafbrutet framat. Derfor soker man pa post-

hallen icke sitt nattharberge, det har man mycket

battre i sin tarantass— och denna de resandes hafd-

vunna sed ar val ocksa orsaken dertill, att man i

Sibirien aldrig pa posthallen och ytterst sallan i sta-

derna pa hotellen finner en sang, der man kan

hvila ut natten ofver. Pa hotellen i Tomsk och
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Omsk, t. o. m. i Krasnojarsk, finner man ypperliga

restaurationer. tidningsrum, ja t. o. m. biljarder, men
af siingar for den resande finnes der knappast nagot

spar. Forst da man narmar sig Europas grans,

moter denna nodvandighetsartikel. — Betraffande

snabbheten, med hvilken man i allmanhet reser, sa

kan det namnas, att vi genom Sibirien fardades med
en hastighet af 20 sv. mil i medeltal om dygnet.

Och dock gjorde vi dagligen tre langre uppehall,

morgon, middag och afton.

Fran Jekaterinenburg', der vi stannade tre dagar,

foretogo vi en utflykt till de Beresovska guldgruf-

vorna, och sedan vi tagit en fiyktig kannedom om
stadens stensliperier, myntverk, naturaliesamlingar

och annat, fortsatte vi den 1 :sta november vid mid-

natt i sladar resan norrut mot Nischnij Tagilsk,

der furst Demidoffs rika koppar- och jerngrufvor aro

belagna. Har mottogos vi af stallets disponent,

herr Wahlstedt, och hans fru med den utsoktaste

valvilja. Ett kort, men larorikt uppehall egnades

har at beseendet af grufvorna och med dem for-

enade storartadt anlagda etablissement.

Vintern var nu kommen pa allvar, och Ural

hade 14 dagar tidigare, an eljest plagar vara han-

delsen, blifvit farbart med sladar. Gynnade af ett

ypperligt fore skyndade vi derfor mot vester. Fran

Nischnij Tagilsk erbjuder Ural flera mil vesterut en

mycket vacker anblick: djupa langa dalgangar och

hojder omvaxlandc, kladda af morkgrona, resliga

och smala granar (Pinus obovata), mera sallan af

tallar och bjorkar. Var vag gick ofver Kungur,
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Perm och den nyss isbelagda Kama till Kasan.

Nagra timmars uppehall i denna egendomliga stad

gaf oss tillfalle att se oss om i den stora univer-

sitetsbygnaden och sarskildt i de geologiska och

zoologiska samlingarna. Vagen mellan Kasan och

Nischnij Novgorod ar chaussee. omgifven af aldriga,

mossbelupna bjorkar och en skog af jattestora ekar.

Tatarbyar finnas har och der utefter hela vagen,

hvar och en med sitt tempel. Den i3:de nov.

framkommo vi till Nischnij Novgorod. Var gladje

var ej ringa att andtligen fa. taga farval af lands-

vagarnas outhardlighet, ty har begynner jernvagen.

De storre ryska tidningarna begynte innehalla

standiga notiser och langa korrespondensartiklar och

diskussioner om var expeditions ovantade framgang.

Tidningsuppsatserna entusiasmerade folket, och en-

tusiasmen gaf sig luft i festliga och storartade till-

stallningar till var chefs ara. Sa blef var resa o-enom

Ryssland och Finland en nastan oafbruten festlig-

het. Minnena fran Nischnij Novgorod, Moskva och

Petersburg aro manga och kara, ty ryssarne aro ett

alskvardt folk, men vistelsen i Helsingfors och um-
ganget med de finska studenterna aro mig de dyr-

baraste minnen fran den langa atervagen.

Den 30:de november intraffade vi med angbaten

Aavasaksa i Stockholm och dermed var expeditio-

nen i sin helhet slutad.
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Svenska expeditionen till Jenissej 1876.

For att fortsatta de under foregaende sommar

begynta undersokningarne bfver Kariska hafvets na-

turforhallanden och segelbarhet, hade professor Nor-

denskiold i Goteborg forhyrt angbaten »Ymer»,

kapten N. Ericson. Med derma afgick han fran

Tromso den 25:te juli pa eftermiddagen, for att utan

ytterligare anlopande af nagon norsk hamn segla

direkt till Novaja Semlja och Jenissej. Vinden kom
angan till hjelp. sa att vi snart passerade Karlson

och Fuglosundet, bagge sedan fjoraret val bekanta

stallen. Dagen derpa lemnade oss dr Kjellman vid

Mason," som han valt till sin utgangspunkt for denna

sorrimars undersokningar ofver Finnmarkens algve-

getation. Ofortofvadt angade vi vidare genom Ma-
gerosundet, och nar vi kort derpa. lemnat norska

kusten bakom horisonten, stalde vi kursen direkt

mot Matotschkin Scharr.

Ofverfarden till Novaja Semlja gick fortraffligt.

Det atgick ej synnerligen mycket mer an tre dygn

fran det vi lemnat Norges land bakom och tills vi

fingo Novaja Semlja inom synkretsen. Sondags-

morgonen den 30:de juli lupo vi tidigt in genom
vestra mynningen af Matotschkin Scharr. Vi sam-

mantraffade der med ryssar fran Hvita hafs-trakten.
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som, fordelade pa tva skonertar. liar sysslade med
jagt och laxfangst. For vetenskapligt bruk kopte

vi af dem ett par laxar, de enda, som de tillfalligt-

vis asrde oskadda. Nar vi af dem inhamtat de fa

upplysningar, som de kunde lemna om isforhallan-

dena, fortsattes fat-den vidare, och mot aftonen

samma dag gingo vi till ankar i Beluscha bay, en

lang arm af Matotschkin Scharr, belagen strax in-

nanfor dess bstra mynning.

Den 3i:sta juli pa. eftermiddagen angade vi

ater upp och seglade in i Kariska hafvet. Der

motte vi inom kort drifts, till en bbrjan spridd och

fordelad, men den visade sig snart ogenomtranglig,

och da tillika stark isblink visade sig i nordost, oster

och sydost, vande vi ater till Matotschkin Scharr.

Stannade sa der fran den i:sta till den 5:te augusti

invid den nu forfallna lilla hydda, der halften af

Rossmyslows parti, sju man, ofvervintrade 1 768—69.

Den 5:te augusti staldes kosan sodemt langs

Novaja Semljas ostkust. Redan foljande dagens

morion voro vi komna till Kariska Porten. Var

fard gick i kustvattnet mellan landet och clrifisen,

hvars utstrackning mot oster vi naturligtvis icke

kunde kanna. Det var omojligt att veta, om det

var Karabugtens is, som nu frigjorts och befann

sig pa vag mot norden, eller om det var is, som

genom ihallande nordliga vindar drifvits sbderut och

nu trangts in der i den langa och smala viken.

Fran Kariska Porten beskrifver var vag osterut

mot Samojedhalfon (Jalmal) en mangvinklig zigzag-

formig linie — allt en foljd af isforhallanden, disig
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luft och skarpa ostliga vindar, som var meteorolo-

giska journal fran clessa dagar (6:te— io:de august!)

standigt anteck-riat. Ej saltan blef maskinen for flera

timmar, en gang till och med for ett helt dygn,

stoppad, da vi lato fartyget drifva for vinden och

strommen och anvande tiden uteslutande for veten-

skapliga undersokningar, draggning och svabling.

Den io:de augusti visade sig Samojedhalfon

inom synkretsen. Vi angade genom den till en bbr-

jan latt fordelade drifisen, sago, som vi tyckte, oppet

vatten norrut och gjorde derfor all mbjlig anstrang-

ning att genomtranga det tatt packade isbandet.

Men vid middagstiden kringslbt oss isen fullstandigt,

och sa fingo vi ligga dcr instangda, utan att komma
hvarken fram eller tillbaka, under ett helt dygn,

talmodigt bidande hvad komma skulle. Det var

vesterut fran Mordi, vid ungefar 70° 20' nordl. bredd.

Efter ett dygn, som sagdt, tradde befrielsens

timme in, vind och strom hjelpte hvarandra at att

drifva isflaken atskils, men forst den i2:te augusti

begynte vi avancera mot norden. Det blef nu tyd-

ligft, i samma man vi aflacjsnade oss mer och nier

fran Karabugtens mynning, att hafvet utanfor icl<e

hyste synnerligen mycket drifis; den aftog mer och

mer i massa, och da. vi passerat 72 nordl. bredd,

upptog den knapt mer an tre procent af hafvets yta.

Vi duhlerade Hviton den i3:de augusti, styrde

sedan osterut, standigt under regnmolnbetackt eller

fullkomligt disig himmel, och nadde den i5:de au-

gusti pa eftermiddagen Jenissejviken. Der seglade

vi utefter vestkusten af en, som det vill synas, hit-
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tills okancl o af ganska stor utstrackning. Hon pej-

lades sa godt mojligt var, fick taga plats pa kartan

i den breda mynningsviken och erholl namnet Sibi—

riakoffs 6 — en erkanslans gard at den man, som

med Oskar Dickson delat kostnaderna for denna

sommars svenska expedition.

Djupet i flodmynningen ar betydligt, fran 5 och

6 anda till 15 famnar, och nagra grund tyckas der

icke finnas annorstades an har och der vid stran-

derna. Obehindradt passerade vi derfor den stora

farleden afven nattetid. Den i6:de augusti falde vi

ankar vid Mesenkin, 71° 25' nordlig bredd, der

mote var bestamdt med dr Theel och hans foljes-

lagare den i5:de. Vi erforo, att de icke anlandt,

togo sa om bord Feodor, kosaken, densamme, som

under forra sensommaren vagledde oss genom ogrup-

pen anda upp till Dudino.

Nu var Nordenskiolds mening att med angba-

ten ga sa langt som mojligt upp for floden — detta

i den dubbla afsigten att bringa demedforda va-

rorna till ett for de jenisseiska angbatarna latt till-

gangligt stalle och pa samma gang forkorta det

Theelska partiets vag till var ofverenskomna motes-

plats. Men kungsadrans vag, der den stryker fram,

antagligen i manga slingringar, sedan hon lemnat

den val 15 sv. mil langa ogruppen bakom sig, var

i anseende till flodens betydliga bredd omojlig att

traffa pa, och Feodor visade sig icke aga den for

vara forhallanden nodiga kannedomen om flodens

djup. Forgafves arbetade vi derfor under nara en

hel dag i alia mojliga och omojliga riktningar for
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stott pa gruftd, uppgafs forsoket; vi vande om vid

ungefar 71 nordlig bredd.

Vid Korepovskoj lossades storsta delen af

varorna och staldes der tills vidare under Feodors

uppsigt. Nu aterstod oss endast att invanta Theel

och kamraterne. Yttersta tiden derfor bestamdes

till den i:sta September, ty langre forbjod oss var

egen framtida sakerhet att stanna. Vi vantade och

hoppades dag efter annan — men forhoppningarna

felslogo standigt. Nordenskiold satte ryssarne i ro-

relse och skickade skrifvelser till Briochovskiska

oarne och mot Jakovieva, stallen, der de vid denna

tiden rirnligtvis kunde antao-as vara att finna: en

samojed tog fram sin schamantrumma och spadde

oss vara kamraters osvikliga ankomst efter en viss

tid. Men ingenting hjelpte — de uteblefvo.

Yantans dagar (23:dje—3i:sta aug.) anvandes

for exkursioner till lands i zoologiskt och geologiskt

syfte, och ett sista forsok gjordes att segla floden

uppfor, denna gang tatt utmed hogra flodstranden.

Sedan afven detta forsok visat sigf icke kunna af-

lopa med onskad framgang, gingo vi till ankar un-

gefar halfvags mellan kap Gostinoj och Korepov-

skoj, och der forskaffade oss vara utflykter till lands

ett ovantadt rikt byte af subfossila skaldjur, som

plockades i mangd och i goda exemplar i tundrans

tvarbranta sluttningar mot flodbradden.

Det var val svart att lemna Jenissej och an-

trada aterfarden, utan att medfora vara efterlang-

tade kamrater och under den plagande ovissheten
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nodvandighetens lag, gjord upp pa fbrhand, bjod

oss att resa — och vi reste.

Efter ett par korta nppehall vid Mesenkin och

Priluschnoj, bagge for geologiska undersbkningar,

angade vi Jenissej utfor, passerade den a:dra Sep-

tember Dicksons hamn och gingo sa mot Novaja

Semlja. Den starka strbm, som orsakas af flod-

vattnet, satte oss nordligare, an vi beraknat, sa att

vi i det narmaste kommo att folja » Provens » kurs

under forra sommaren. Vi kommo nordvest ut of-

van om 75° nordlig bredd och till kap Midden-

dorffs meridian ungefar, motte der ett isband, hvars

ostra rand vi fbljde mot soder, men blefvo snart

nog qvitt detta. Vid Novaja Semljas ostkust her-

skade dimma, ej saltan atfoljd af regn, och denna

hindrade oss for ett par dagar att angora land.

Andtligen lupo vi den y.de September pa afto-

nen in i ostra mynningen af Matotschkin Scharr. der

vi ankrade fbrst utanfbr Rossmyslows ofvan namnda

ofvervintringsstuga och senare i den narbelagna

Gubin-viken. Har intogs var barlast.

Den i3:de September pa eftermiddagen lem-

nade vi Novaja Semljas vestkust, och den i8:de

September anlande vi till Hammerfest. Aterresan var.

liksom resan i sin helhet, ytterst angenam. Under

farderna ofver oppet haf forekom ingen enda verk-

lig storm, och vindarnes styrka var i de fiesta fall

mycket svag. Himlens starka molnbetackning var

deremot regel, knappast en enda dag visade sig

fullkomligt klar. Var meteorologiska journal talar
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oftast om regnmoln, ej sallan om dimma och disig

luft.

Stalla vi nu tillsammans i en latt ofverskadlig

bild resans oransr med nordlisaste Noro-e saaom ut-

gangs- och slutpunkt, sa kan denna bast samman-

fattas under foljande fyra kategorier. 1:0) Ofver-

och aterresan mellan Norge och Novaja Semlja

upptog sex dagar (2 7:de— 29:de juli och i4:de

—

i6:de September). 2:0) I Matotschkin Scharr till-

bragte vi elfva dagar (30:de

—

3i:sta juli; 2:dra

—

4:de augusti; 8:de— i3:de September). 3:0) Navige-

ringen i Kariska hafvet krafcle sjutton dagar (i:sta.

5:te — I5:de augusti; 3:dje— 7:de September). 4:0).

Vistelsen pa Jenissejfloden innefattade aderton dagai"

(i6:de aug.—2:dra sept.). Nagot ofver en manad i

oafbruten serie utgjorde alltsa den tid, som kom pa

det Kariska hafvets och Jenissejmynningens andei.

Det ar val vardt att erinra om detta sakforhallande.

Jag finner deri ett ytterligare bevis jamte manga
andra for en obehindrad kommunikation mellan Je-

nissej och Novaja Semlja, afven om man har att

kampa med sa. skenbart svara isforhallanden som

de, hvilka till en borjan lade nagot hinder i var vag

mellan Waigatsch och Samojedhalfon.

Professor Nordenskiold skyr inga uppoffringar

for att mojligast fullstandigt samla de norska fangst-

mannens journaler fran Novaja Semljas haf, och nar

han en gang hinner sammanstalla till ett alia dessa

iakttagelser, som datera sig fran sommaren 1869.

och med clem forena afven den omfattande erfaren-

het, som han sjelf samlat under denna och forega-
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ende sommar, sa ar jag ofvertygad om, att man

skall vara ett godt stycke pa vag till en saker

kannedom om de for en regelbunden sjokommuni-

kation mellan Europa och Sibirien nodiga forutsatt-

ningarne.

Denna sommars expedition hade en tvafaldig

uppgift, en merkantil och en vetenskaplig. Mer-

kantil, for sa vidt hon hade att visa kommunikatio-

nens mojlighet och pa samma gang ett parti varor

medfordes. Vetenskaplig, for sa vidt den foregaende

sommarens arbeten fortsattes.

Liksom 1875, sa blefvo afven nu iakttagelser

samlade ofver barometerstandet, himlens molnbe-

tackning, vindarncs riktning och styrka, luftens och

ytvattnets temperatur. Dylika iakttagelser anstaldes

regelbundet fern ganger dagligen, men imellanat,

da sadant var af speciellare intresse, t. ex. vid ofver-

gangen fran ett till ett annorlunda beskaffadt vat-

ten, eller da vi fardades fram bland eller utefter is-

band, oftare, hvarannan eller till och mecl hvarje

timme. For bedomandet af strommarnes riktnino;

och vattnets tathet och salthalt togos ofver hundra

vattenprof, oftast fran ytan, men afven fran bottnen

och mellanliggande djup. Lagda till dem fran 1875

ars fard, komma de helt sakert att lemna ett myc-

ket intressant resultat. Djuplodningar och matnin-

gar af temperaturen pa djupet verkstaldes ocksa,

nar dertill gafvos lampliga tillfallen.

Det ingick i resans program att drifva de hy-

drografiska arbetena som hufvudsak. Mindre voro

de forhoppningar, som kunde stiillas pa de biolo-
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standigheterna sa. att rika samlingar hopbragtes

sa val af lefvande djur fran Kariska hafvets olika

djup, som af subfossilier fran Jenissejtundran. Mark-

ligast bland de senare aro stora, anda till halfannan

turn tjocka stycken af mammuthud, atskilliga ske-

lettdelar af mammut och en subfossil skalle af mysk-

oxe (Ovibos moschatus), hvilket allt Nordenskiold

fann vid och strax soder om Mesenkin. Mammut-
fyndet ar for oss svenskar af mycket stort varde,

emedan det odeladt kommer att tillfalla museerna

i Stockholm och Goteborg. F}rndet af mj.skoxskal-

len ater ager vetenskapligt intresse. emedan det

sprlder nagot ljus ofver detta djurs forntida utbred-

ning. Det vill namligen synas, som om myskoxen

en gang varit samtidig med mammutdjuret och be-

bott lika beskaffade omraden som detta. Nu mera

ar mammuten utdod, men myskoxen lefver annn. pa

sina stallen i ganska talrik mangd, och sa vidt kandt

ar, forekommer han i Nordamerika, pa norra Parr)-

oarne, samt i Vest- och Ost-Gronland. Myskoxkra-

nier hafva upprepade ganger blifvit funna i Sibirien,

under samma forhallanden och i samma aflagringar

som mammutlemningarne.

Denkande ryske paleontologen Friedrich Schmidt

liar fran sin expedition till Jenissejtundran ar 1866

hemfort ett betydligt material af subfossila skal-

djur, ej mindre an femtiotre arter. Under vistelsen

i Jenissej egnade vi derfor sa mycken omsorg som

mbjligt at tundrans sandlager och deras djurlemnin-

gar. I valet af fyndorter voro vi mycket lyckliga.

6
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Korepovskoj och ett stalle, belaget ungefar halfvags

derimellan och kap Gostinoj, voro de mest gifvande.

Vi hafva fort med oss hem en vacker samling af dessa

subfossila skaldjur. Den utgbres ej allenast af samt-

liga hittills kanda femtiotre arterna, utan innesluter

tillika en och annan forut icke funnen form, och de

fiesta representeras af talrika, ytterst val bibehallna

exemplar.

Den sibiriska tundrans aflagringar aro af marint

ursprung, de tyda pa tillvaron af ett ishaf sadant

som det narvarande, och deras tillkomst gar saker-

ligen langt tillbaka i tiden. Mahanda sammanfaller

den med de postglaciala, snackfbrande bankarnes

bildning vid Uddevalla och i Norge. Ty djurlem-

ningarna aro till storsta delen desamma. Men Skan-

dinaviens klimat har undergatt betydliga forandrin-

gar sedan den tiden. Sibirien ar ett af de lander,

som kunna gora klar for oss den betydliga skilna-

den mellan Skandinavien da och nu. Sa vidt jag

lean erinra mig, finnas annu i denna dag alia den

sibiriska tundrans subfossila skaldjur lefvande i haf-

vet derutanfor, och det ar tydligt, att det formrika

djurlif, som nu ter sig i det Kariska hafvet, utgor

en omedelbar fortsattning af det, som tundrans la-

ger bevarat nagra lemningar utaf, mojligen med
tillsats af en och annan senare invandrad form.

I tva afseenden har denna expeditions zoologiska

arbete varit for vara museer sardeles vinstgifvande.

Det har foist och framst inom alia grupper lagt

atskilligt nytt till den foregaendes mycket rikhaltiga

samlingar, det har exempelvis okat krustacesamlin-
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gen med ej mindre an 20 procent nya arter, och

af straldjur (echinodermer) har genom upprepad

svabling en alldeles utomordentlig mangd af indivi-

der hopbragts. Vidare voro vi, hvad jag bland det

zoologiska lagger mesta vigt uppa, under vara svab-

lingar nog lycklige att fanga tva markvardiga djur,

det ena af straldjurens, det andra af sjopennornas

(pennatulidernas) klass (dessa senare kallas af bo-

huslanske fiskare »tandpetare» och »piprensare»).

Det forra. en Elpidia, svablades upp redan under

1875 ^rs expedition af dr Theel pi ett betydligare

djup invid Novaja Semljas ostkust ej langt fran

Matotschkin Scharrs mynning. Da fans det i endast

fa exemplar: nu hopbragte vi deraf ett betydligt

antal. Det ar en hittills okand sjogurka (holothu-

rio'id), som skiljer sig mycket fran de aldra fiesta

andra af samma grupp genom det yttres fullkom-

ligt bilaterala symmetri, men afviker fran alia genom

sin habitus och sin anatomiska bygnad och staller

sig ensam i sitt slag derigenom, att den i sig for-

enar karaktarer fran skilda djurklasser.

Det andra markliga djuret ar en Umbellularia

af ungefar halfannan fots langd, hamtad upp fran

130 famnars djup. Det ar en bland de storsta sall-

syntheter inom djurverlden, sasom kan ses af fbljande

erinringar. Tva exemplar af slagtet umbellularia, de

forsta, om hvilka vi aga nagon kannedom, sagas

hafva blifvit funna vid kusten af Gronland kring mid-

ten af forra arhundradet. Efter en af Ellis och

Mylius forst gifven beskrifning inregistrerades djuret

af Linne ar 1758 i hans Systema Naturae under
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benamningen Isis encrinus. Hvart originalexempla-

ren tagit vagen, ar obekant. Den gatlika djurfor-

men, sadan man af beskrifningarna kunde sluta sig

till den, har varit foremal for manga tolkningar.

tills svenska expeditionen till Gronland 1871 lycka-

des i Baffins bay dragga upp tva exemplar deraf.

Efter denna tid hafva individer af samma slagte

funnits forst af engelska Challenger-expeditionen

1873 mellan Portugal och Madeira, af samma expe-

dition mellan Prins Edvards b och Kerguelens land,

samt mojligen pa. nigra andra stallen i det antark-

tiska hafvet, derefter af osterrikisk-ungerska expe-

ditionen 1873 mellan Novaja Semlja och Franz Jo-

sephs land, vidare under sommaren 1876 af norska

Atlanterhafsexpeditionen utanfor Norges vestkust och

nu till sist af oss i Kariska hafvet. Det ar saledes

en djurform af vidstrackt utbredning, men ytterst

sallsynt forekomst. Den foreter tillika atskilliga

egendomligheter i sin bygnad.
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Arktiska sommarminnen.

En dag vid nedre Jenissej.

Den kortlifvade sommarens dagar voro snart

raknade. Digra regnmoln och tunga cumuli hade

nastan standigt gomt solen for vara blickar, och

omgifningen, afven under arets vackraste tid enfor-

mig att skada, syntes antaga ett allvarligare och

dystrare utseende. Sommarvarmen, i forening med
andra nbdvandiga betingelser, hade redan bragt fler-

talet orter till fruktbildning; der visade sig ej ofta

nagon fordrqjd blomma i sin fulla fagring. Hosten

hade redan begynt teckna deras kronor och blad

med sin egendomliga brungula farg, och qvicksilf-

verpelaren i lufttermometern hojde sig mycket sal-

Ian ofver tolf pa den hundragradiga skalan. Vi hade

hunnit med hvad y^oras skulle. vi hade arbetat och

skordat pa land och sjo, vi hade sa omsorgsfullt

och traget som mojligt var skaffat oss ett godt

naturhistoriskt material, vi hade slutligen — helt

ofrivilligt naturligen — satt >Ymer» pi grund ett

par ganger; men allt det der var ingenting besyn-

nerligt, ingenting som korsade vara planer. Fun-

deringarna ofver vara soderifran vantade kamraters

uteblifvande voro, jamte bokliga studier, nu mera
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nara nog det enda, som skaffade vara hjernor na-

gon sysselsattning. Afventyret pa grundet vid Me-
senkin. der vi for ett ar sedan voro nara att ga till

botten med lifvets forlust, hade vi i friskt minne,

men denna sommarens expedition hade annu icke

dertill uppvisat ett motstycke. Ett litet afventyr

kunde vara ganska helsosamt. Omstandigheterna

forenade sig nu andtligen att bjuda oss pa ett sadant.

Det var den 2C;:de augusti, den fjortonde dagen

i ordningen af dem, som vi hittills tillbragt pa Je-

nissejfioden. »Ymer» lag forankrad pa. nagra kabel-

langders afstand fran hogra flodstranden, med knap-

past tre famnar vatten under kolen. Morgonen hade

visserligen varit regnig, men vinden var svag syd-

vest och vagrorelsen obetydlig. Ingenting, icke ens

barometern, tydde till nagon hastig och ovantad

vaderleksvaxling. Tiden kunde icke mordas genom

latja och orkesloshet, derfor blef nu en landstigning

beramad, sa mangrann som mojligt. For sed hade

dittills varit att aldrig foretaga en landexkursion

utan fullstandig utrustning, och till denna horde sa-

som oundgangligen nodvandig en stor korg, som

inneslot for minst ett dygn erforderliga lifsmedel.

alltid stod fardig pa sin bestamda plats och annu

ingen gang blifvit qvarglomd. Det skulle nu bli en

riktigt grundlig exkursion for vetenskapligt syfte,

.nu skulle der letas efter mammutben, markvardiga

oxskallar och subfossila snackor, derfor gingo vi

sju man i land, och hunden »Rapp», som visat sig

aga mycken bojelse for och formaga att grafva ut

och fanga lemlar, fick sarskildt tillstand att folja
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med. Foremil som han var, synnerligast nar det

galde en landstigning, for vara smekningar och virt

intresse, blef han orsaken dertill, att ingen tankte

pa matkorgen. Den stannade om bord. Glomskan

deraf var en af de vasentliijaste orsakerna till vart

afventyr.

Komna i land, delade vi oss i tre partier, som
gingo at skilda hill, ett utmed stranden, ett annat

uppfor en ling och djup dalgang, ett tredje till en

brant strandafsats, rik pa subfossila snackor och

musslor. Medan vi si fordelade arbetat nagon tid,

springer vinden om till nordvest, hans styrka borjar

oka sig i betanklig grad, och luften blir tjock och

disig. Jag sysslade som bast i den branta strand-

afsatsen. da det begynte kannas nagot kallt om
oronen, och fingrarnas muskier gjorde allvarliga an-

satser att vagra viljan sin tjenst. Nar jag gaf mig

tid att se mig om, slogo mig snoflingor i ansigtet,

himlen var mbrk som under en oktoberdags skym-

ning, och flodvagorna aflades att i bradskande fart

ni stranden. Ej langt aflagsen, visade »Ymer» sina

svangande konturer genom ett ganska tatt snoglopp.

Efter nigra minuter syntes nigra personer vid bit-

ten, om en stund voro vi alia forsamlade pi samma
stalle. Det hastig-a och fullkomliCTt ovantade om-

slaget i vaderleken hade kallat oss dit.

Nu var frigan att si skyndsamt som mojligt

komma om bord. Fardiga att ogonblickligen satta

irorna i rorelse, forenade vi sju mans krafter till

gemensamt och samtidigt arbete, och med matema-

tisk noggrannhet riktades den fortraffliga fingstbi-
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nu stottes baten fran land och gjordes flott, men
vagornas forenade styrka blef oss bfvermaktig, den

slungade var starka och val manovrerade farkost

hansynslost tillbaka mot strandbradden. Vart arbete

hade varit fafangligt. Att gbra om fbrsoket igen

hade utan tvifvel blifvit lika fruktlost.

Med en naturforskares kalla resignation beslbto

vi att se tiden an. Langre an ett dygn. si berak-

nade vi, kunde icke gerna var forbindelse med
>Ymer» blifva afbruten, ty stormens raseri kunde

antagligen icke fortvara efter detta tidsforlopp. Vi

hade redan gjort klart for oss, att det kunde blifva

nodvandigt att genomga ett helt dygns svaltkur, vi

hade, hvar och en pa sitt satt, genomtankt de for-

sakelser, som omstandigheterna kunde lagga pa. oss,

vi hade, med ett ord, fullkomligt left oss in i den

narmaste tidens situation. Vi plockade drifvedsstoc-

kar och trapinnar pa stranden, forde dem till den

djupa dalgangen och redde sa en stor stockeld. Pa

kullarna narmast omkring sopade stormen fram med
forfarande fart, hans styrka var orkanlik, och den,

som dristade sig dit upp, aterkom med snopiskadt

ansigte och efter allvarliga anstrangningar att icke

blifva omkullblast. I den djupa dalgangen deremot

var man jamforelsevis val skyddad. stormen hade

icke tid att drbja vid en sadan obetydlighet. Var

belagenhet var visserligen icke afundsvard, men den

var icke heller sa omattligt vidrig, och vi fingo

trbsta oss med, att »samre kunde man ha det». Vi

frbjdades at var stockeld, vi skamtade och pratade.
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Medan ena sidan af var lekamen obarmhertigt pi-

skades af snostormen, fick den andra njuta af en

ofverdrifven varmes behag, genom regelmassigt af-

passad frontfbrandring sbrjdes for baggederas lust

och olust i lika matt. Ett par cigarrer skankte na-

gon trost i bedrofvelsen, men den trosten gick snart

upp i rok.

Imellertid hade man fran >Ymer> noggrant be-

vakat vara rorelser och fbrehafvanden. Man hade

gifvit akt pa vart fafanga fbrsok att skeppa oss om
bord, man hade vidare sett oss gora upp var stock-

eld, man inbillade sig nu, i sin intelligenta enkelhet,

att denna eld betydde ett stort utropstecken, satt

efter det underforstadda ordet »mat». A var sida

hade vi naturligen ocksa ogonen riktade pa. »Ymer»,

som under valdsamt arbete tog den ena stbrtsjbn

efter den andra ofver bogen. Ett, tu, tre hissas

flaggen i topp, han hissas ner efter en stund. Hvad
mande detta betydar Ett obegripligt telegrafsprak!

Vi stodo der verkligen som sju sorgliga fragetecken.

Vi hollo rad och kommo till det resultat, att ang-

baten svafvade i fara. Har var intet annat att gora

an att forsoka taga oss om bord.

Vi skyndade till baten, satte den ater i vattnet

efter alia konstens och nodvandighetens fordringar,

men vi kunde ingenting gagneligt utratta. Vagor-

nas raseri var storre an forut, en ara fick satta lif-

vet till, baten fyldes med vatten och slungades han-

synslbsare an forra gangen mot land. Med beklamda

hjertan vande vi ater till var stockeld, nigra efter

ett foga angenamt fotbad.
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Aterigen gick flaggan i topp. Hvad i all verl-

den kunde vara pa farde? Behofde »Ymer» ovil-

korligt var hjelp? — Det forefoll oss sa. I vara

hjernverkstader foregick sannerligen ett pinsamt och

olidligt arbete. For tredje gangen gjordes aterigen

ett forsbk att satta ut baten. men resultatet blef en

upprepning af hvad forut skett. Att under narva-

rande fbrhallanden ga om bord stod ej i mensklig

makt. Vara farhagor for angbltens val voro drifna

till sin spets, och kaptenen, som befann sig bland

oss, pinades af en Tantali qval. For en stund sedan

hade man sett, att afven styrbordsketting var ute.

angbaten befann sig foljaktligen i drift, nu tyckte

man sig se endast en ketting, den andra vore sale-

des sprungen. Man hade att befara det varsta.

Till raga pa forskrackelsen fingo vi nu se, hum
man pa angbaten losgjorde styrbords bat. Det gick

mycket lingsamt med dennas nedfirande, vi kunde

icke ratt begripa, huru det skulle lyckas att satta

ut den, utan att den kantrade — vi stodo med den

spandaste uppmarksamhet i verlden och afvaktade

utgangen af ett forsok, som vi ansago vaghalsigt

och dumt. Alls icke kunde vi begripa, hvad man

asyftade med batens nedfirande. Ville man soka

hamta ossr Helt sakert.

Den lilla brackliga baten kom lyckligt i vattnet.

han kantrade icke. Men baten narmade sig icke di-

rekt mot stranden, han aflagsnade sig rakt akterut

fran fartyget, i en riktning foljaktligen, som var nara

nog parallel med stranden. Han roddes icke heller,

ty batmannen stodo ofta alia tre uppratta. Vi togo
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nu for cjifvet. att man var utgangen for att loda, en

mycket prisvard forsigtighet, framkallad, enligt var

tanke, af angbatens formodade drift. — Men snart

visade sig, att icke heller detta vart antagande var

riktigt.

Sent omsider kommo vi under fund med ratta

orsaken till de besynnerliga fartygssignalerna och

batens utsattande. Batmannen manovrerade med en

stor tingest, som deras bat forde pa slap och som

omsevis hojde sig pa och sankte sig mellan vagryg-

garna. Nar baten med sin tingest efter mycket

bilk och lang tidsutdragt narmade sig land, befans

denna vara en stor tunna.

Nu svafvade vi ej langre i nagon villradighet.

Baten narmade sig stranden sa langt mojligt var.

taget som forenat denna med tunnan kapades, ba-

ten vinschades tillbaka till fartyget, och tunnan slun-

gades af branningarna mot stranden. Vi jublade af

gladje, och ett behagligt leende spelade ofver vara

anleten. Tunnan bars i procession till stockelden.

Hon oppnades och befans innehalla lifsfornodenheter

af hvarjehanda slag jamte en skrifvelse, som tillon-

skade oss god aptit. De sanda till storsta delen

konserverade fodoamnenas tillredning var nagra mi-

nuters verk. Anrattningarna smakade oss lukulliskt,

och aptiten var okonstlad.

Den orkanlika stormen hade nu lagt sig betyd-

ligt, sa att vi mot aftonen kunde satta ut var bat

och ga om bord. Tva timmar efter det vi aterkom-

mit till fartyget var allt lugnt och stilla, och vara

farhagor for fartygets val visade sig fullkomligt
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talade ej mer derom; men annu vid midnattstimmen

piminte mig de doende flammorna fran stockelden i

dalgingen om den flydda dagens onodiga bekymmer.

2.

Plock fran Jenissej.

Tvi linga dagar hade vi tillbragt vid Mesen-

kin, lagrade fjarran fran menniskoboningar, utan

annat sallskap an ett par lommar, som under kla-

gande sang hogt strackte sin flygt ofver ett narbe-

laget karr, och nigra rodhalsade ander, som i likhet

med oss befunno sig pa vag till sydligare, gastvan-

ligare nejder. Nattvak och omutlig beslutsamhet

hade redan hjelpt oss ett godt stycke pa vag, men
batfarden hade varit modosam och ofta afventyrlig,

ty vi hade — helt naturligt i en sa foga kand trakt

— ingen den ringaste kunskap om flodens djupfbr-

hallanden. Vi skulle nu tidigt foljande morgon fa

oss en vagvisare, som kunde sakert lotsa oss framat.

Glada att snart fa bryta upp. kropo vi i skymnin-

gen in i vart talt, trotta af dagens modor insomnade

vi latt pa vara hufvudgarder af drifvedsstycken funna

pi stranden.

Feodor, si hette vir vagvisare, kosak till bbr-

den och nara femtio ar gammal, purrade ut oss

tidigt den foljande morgonen. Han var ingen spratt

i sin kladedragt, det mi gudarne veta, ty allting

var gammalt och val nott, och hela hans yttre tydde
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pa ett lif tillbragt i forsakelse och enslighet. Natu-

ren trycker en mycket egendomlig pragel pa alia

hognordiska folk, infodda som inflyttade: litet gifver

hon, och hvad lion gifver, det maste aftvingas henne

genom modosamt arbete. Hon tilltalar oftast genom

sin enformighet och tystnad, mycket sallan genom

nagon slags omvaxling. Deraf menniskornas allvar

och slutenhet. troghet och langsamhet, ansprakslos-

het och fbrnojsamhet. jamte manga andra prisvarda

eller fbrkastliga clygder. Sa var nu Feodor en sa-

dan der nomadiserande ryss, som forr en gang sett

battre dagar; men lifvets skola hade lart honom

att fordraga knappa vilkor, och nan fann sig icke

ilia dervid. — — —
En lindrig kultje fylde »Annas*, var Iran Norge

for flodfarden medforda. ypperliga nordlandsbats

segel, sa att arorna sallan behofde tillgripas. Mor-

gonsolen stror sitt guld ofver kap Uorofejews tvar-

branta sandstrand der borta i vester: det tecknar

sig till en harlig dag. Feodor ser sig med somniga

ogon omkring. da och da uttalar han sitt »ladno»

(nu gar det bra), matroserna titta langt ifran tank-

fullt i de latt krusade vagorna. och »herrarna»

(= »gosudari». hvarmed Feodor skilde mina tva.

yrkesbroder och mig fran de fbrra) kasta lang-

tande blickar mot kap Gostinoj. som hagrar fram

langst bort i soder och dit narmaste malet ar for

var segling. Omgifningen ar icke af sadan natur.

att hon manar till vaxlande och underhallande efter-

tanke — derfor ar bast att tanda en cigarr, pi moj-

ligast minsta plats gora sig beqvamt, och likt dag-



__94

drifvare af forsta rang se sa dum och andefattig ut

som mojligt. Men Feodor har lefvat tillsammans

med samojeder, han skall mojligen kunna fortalja

oss en samojedisk saga. Han kan det visserligen

icke med onskvard precision, men kunde han det,

sa skulle den lyda ungefar sa har:*

»Tva samojeder lefva pa ett odsligt stalle, fanga

rafvar, soblar, bjornar. Hander sa, att den ena

begifver sig pa en resa, den andra blir hemma.

Reser; en gumma hugger bjorkar; kom till gumman,

talar: »hvarfor hugger du sa, gumma! Du kring-

hugger tradet; pi detta satt falles det ej. Hugg fran

tva sidor! Lat mig huggaN Tog yxan fran sladen,

borjade hugga pa ett annat stalle, hogg fran tva.

sidor, falde tradet. Stalde tradet pa. sladan, forde

det till gummans tal.t. Samojeden lade tradet pa.

marken, gumman talar: »gom dig, sa att ingen ser

dig. » Han gommer sig; gumman blir staende pa.

backen. Sju (lickor komma till henne. » Detta trad,

hvem hogg det at dig? Sjelf hugger du ej pa detta

satt. Hvem fins hos dig?» Gumman: »hos mig

finnes ingen: sjelf har jag fait tradet!" Flickorna

gingo strax bort, utan att ens trada in i taltet. Sa-

mojeden kommer fram ur sitt gomsle, gar till gum-
man. Gumman talar: »i morka skogen ar en sjo,

en lang sjo, ga. dit! Nar du kommer dit, borja de

sju flickorna att simma; de lemna sina klader vid

stranden. Ga sakta dit, tag fran en bland flickorna

hennes klader och gbm dem. » Samojeden for, kom

* Det ar en af de fern samojediska sagor, som Castrens samlarnit

bevarat at efterverlden.
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till sjon, tog de basta kladerna och gomde dem..

De sju flickorna simma, komma upp, borja klada

pa sig; en af flickornas klader aro forsvunna. Ka-
stade sig iter i sjon, de andra gingo bort. Grater

i sjon, vet ej hvem som tog kladerna, yttrar: »den

som tagit mina klader, hans hustru blir jag, om han

iterger kladerna. » Samojeden tror ej flickan, hiller

sig annu i bakha.ll. I sjon tanker flickan och talar

for sig sjelf: »vir gumma har annu en aldre syster,

hon har en son; om han tagit dem, blir jag hans

hustru. » Nu kom mannen fram, flickan ser honom.

»I sanning, du ar var gummas systerson! Gif mig

mina klader, si blir jag din hustru. » — »Om jag

ger dig kladerna, far du iter upp till himlen, hvar

tager jag reda pa digr» — » Visst blir jag din hustru!

Gif mig kladerna, jag fryser. » — »Har finnas ej lingt

borta sju samojeder, som alia bo tillsammans pa ett

afsides stalle. De ga och stryka mycket omkring;

nar de komma hem, uttaga de sina hjertan och

hanga dem pi taltstangerna. Om du skaffar dig

dessa sju hjertan, ger jag kladerna it dig, annars

fir du dem ej, om du ocksi skulle do pi detta

stalle. » — »Jag tager dessa hjertan, gif mig kla-

derna. » — »Jag ger dem ej forran du sager, huru

du vill taga de sju sonernas hjertan. » — »Om nat-

ten gir jag och tager dem. » — »Si tar clu clem ej;

minga hafva forsokt, men annu har ingen f'att dem.

Kom narmare till mig, sa vill jag lira dig, huru du

kan fa dem. » Hon simmade narmare till stranden,

samojeden talar: » dessa hafva rofvat frin mig en

syster, henne mastc man taga till hjelp. Du kom-
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mer till system, hon haller vakt ofver alia hjertan,

och af henne maste da begara dem.? Sa kommo
de ofverens. och han gaf kladerna at flickan. Hon
pakladde sig, och han borjade fordra en termin, inom

hvilken hjertan skulle fas. »Inom fem dagar vill jag

komma till dig med raid (=lastdragande renar) och

med mitt talt», svarar flickan. Samojeden gick till—

baka till sitt talt, till kamraten. Han fragar: »hvar

har du varit, hvad har du sett?» — »Ingenstades

har jag varit. intet sett. » Den andra kamraten ta-

lar: »du har tydligen varit hos fastern! Modern

hafva de sju broderna utan hjerta dodat, afven dig

doda de, om du gar der; ga aldrig till gummanN
De lefva fem clagar; den femte dagen kommer

flickan fran luften med raid och tsjum (=renhuds-

talt) och blef hans hustru. »Lat oss ga till de sju

broderna », talar hustrun. »Vi skola se. om vi ej

kunna fa deras hjertan. » Kommo till deras talt;

broderna voro borta, blott qvinnor finnas i taltet.

Man och hustru ga i taltet, ingen ser hustrun. Man-

nen ar synlig. talar till system: »hvart lagga de sju

broderna sina hjertan. da de komma hem?» — »Der

pa stangen lagga de dem till natten och sofva all-

tid utan hjertan.? System fortfar: »de hafva for-

troende till mig, och nar de komma hem om qval-

len, tager jag ett fat, samt gar fran ena brodern

till den andra. De lagga hvar sitt hjerta i fatet;

jag hanger dem pa stangen ». — »Du, tag fatet,

borttag hjertan fran stangen och lagg dem i fatet.

Om morgonen borja de bedja dig om sina hjertan,

men kasta du sex de yngre brodernas hjertan, kasta
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dem hvart som heist— de ma do—, men med den

aldre broderns hjerta ga till honom och sag: 'om

min moder lefver upp igen, ger jag dig mitt hjerta;

annars icke!'»

Om natten gar samojeden hem med sin hustru.

Hans hustru talar: »ga ej du till demN — »Gif mig

hjertat*, svarar mannen, »sa vill jag ga allena.

»

Hustrun lofvar gifva den aldre broderns hjerta at

sin man; han gar vidare. Om natten vander hon

om. De sju broderna ata annu qvallsvard; ingen

ser henne. De sluta sin qvallsvard, breda ut ren-

hudar och lagga sig att sofva. System tager fram

fatet, de lagga hvar sitt hjerta deri. Lade sedan

hjertan pa det bestamda stallet. »Huru», fragar en

af broderna, dade du vara hjertan sa vardslost?*

— 5Hon vakar val ofver dem», sade den aldsta

brodern. Da de insomnade, for qvinnan af med dem.

Kom till mannen med hjertan.

Da morgonen grydde, gick mannen med hjertan

till broderna; de halla redan pa att do. Alia bbrja

bedja om sina hjertan. Han kastar dem pa golfvet,

och som han kastar dem, do de. Sa dogo de sex

yngre broderna. Den aldsta broderns hjerta kastar

han icke pa. golfvet. Nar denne allt fortfarande

ber om sitt hjerta, sager mannen: »du har dodat

min mor: gor du henne iefvande, sa ger jag dig

hjertat». — »Gif mig hjertat fbrst, sa skall jag sedan

vacka henne till lif». — »Om du ej fbrst gor henne

Iefvande, far du icke hjertat*. Sager sa aldsta bro-

dren till sin hustru: »ga till stallet, der den doda

ligger, der fins en pung; hamta den at mig, i pun-

7
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gen fins hennes ande». Hustrun hamtar pungen.

»Ga till din doda moder, skaka pungen och lit anden

flakta bfver alia benen, si blir lion iter lefvande*.

Kom till modren, gjorde som samojeden befalt;

modren fick si sitt lif igen. Skickade modren till

sitt talt, gick sjelf till system. Der lefver samojeden

annu. Han slangde hjertat pi golfvet; afven denne

dog. Brodren gick hem med sin syster. Gir sa

till fastern igen; hon ar iter pa samma stalle i sko-

gen. Hon talar: »hafva de sju ej dodat dig annu?»

— »Nej, tvartom hafva vi dodat dem; men huru

gar det med oss?» Fastern: »din hustrus knif ar

har; jag ger dig knifven, gif du den at system och

bed henne gora dermed hvad hon vill, jag kommer

sjelf snart till eder».

Samojeden kommer hem, ger knifven it hustrun,

ber henne gora dermed hvad hon vill. Hustrun tog

dermed hjertan af alia, som voro i taltet, afven af

mannen och sig sjelf, samt kastade dem i luften.

Fastern kommer, ser att alia aro utan hjertan, talar:

a alia aro utan hjertan, de lefva ej, de aro ej doda;

hvad skall jag gora? Mi jag gi till det linga tra-

sket, kanske finner jag der iter nagon». De sex

systrarna bada iter i sjon; hon tog de basta kla-

derna och sfomde dem. De yrita der och klasfa:

»vi veta icke, hvart system tagit vagen». De sim-

made, kommo upp; en saknar iter sina klader, ka-

star sig i sjon, de ofriga gi bort. Flickan grater:

>den som tagit mina klader, bans hustru skulle jag

blifva, och hvilken dod som heist skulle jag gora

lefvande, blott jag finge mina klader. I luften fin-
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gade vi manga hjertan, med dem kan jag hjelpa

doda?. Gumman kommer fram: »se har dina kla-

der!» — »Gif mig kladerna; allt, hvad jag lofvat,

skall jag uppfylla. » — »Om du ger mig alia de

funna hjertan, ger jag dig kladerna », talar fastern.

»I lefven i luften, er syster fins nu pa jorden; om
hon ber er om nagot, kunnen I hjelpa henne?» —
»Lefver hon, sa gora vi henne allt, hvad hon vill ».

Flickan gaf hjertan, gumman kladerna. Gumman
gar till taltet, der menniskorna lefde utan hjertan.

hvilka foro upp till himlen, gaf at alia deras hjer-

tan, och alia blefvo rena och heliga. >Nu>, sade

hustrun, »lat oss fara till himlen till vara systrar».

De fanoade renar och s^afvo sie a. farde och foro i

luften. Der motte de en dimma sa tjock, att de in-

tet kunde se. Sju dagar foro de genom dimman,

kommo sa till ett varmt, mycket varmt och godt

stalle. Der lefva de annu i dag».

Sa kommo vi fram, efter nio timmars vaxelvis

segling och rodd, till den lilla elfmynningen vid kap

Gostinoj. Liksom malade, aftecknade blommorna

och grasen sina konturer skarpt och ororligt mot

marken. ty ingen den minsta vindflakt smekte dessa

den snabba forofanofelsens lekverk. Nag-ra ho^viixta

cinerarior och en jattelik archangelica vitnade mindre

om jordgrundens alstringskraft, an om en uppdrifven

sommarvarmes arbete under hbgtryck. Alnshoga

allerbuskar och sma. pilar, som kantade elfstranderna,

gomde ingen liten qvittrande fagel eller nagot sur-

rande yrfa i sitt bladverk, den lilla backen, som

efter det ymniga varflodet dragit sig tillbaka inom
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bidrag till den majestatiska floden. Allt var tyst-

nad och stillhet.

Men solen stod hogt pa himlen, hon hade for

tva timmar sedan passerat middagslinien, hon brande

nu mycket hett mot de sandiga kullarne, ty luften

var hog och ren. och inga moln voro stalda i hen-

nes stralars vag. »Har ar oss godt att vara; vi

kunna taga oss ett bad i floden ?» — »Ombjligt;

tiden ar dyrbar, vi maste flitigt anvanda minuterna».

Ovicksilfverhorisonten uppstaldes for astronomisk

bestamning, botanisten riktade sina steg utmed elf-

bradden, zoologen tog plats i de fossilrika kullarna.

Arbetet begynte. — — — — — — —

Solen stod annu hogt pa himlen, da vi kl. 6

pa eftermiddagen lemnade kap Gostinoj efter nyss

intagen middag. Langsamt rodde vi fram langs

ostra flodstranden. som ut efter en lana: stracka var

genomskuren af korta, i fonden blindt slutande djupa

dalgangar, inklamda mellan aslika tillspetsade ryg-

gar. Efter halftredje timmes rodd voro vi i bredd

med Jakovievas elfmynning. Dagen hade varit fri

fran bekymmer: nu skulle vi aterigen fa nagonting

att tanka pa. Nar solen gatt ned, frambrot fran

elfdalen en tjock och tat dimma. valdig till sina

dimensioner. Vi befunno oss ungefar en engelsk

mil frln stranden. Dimman bredde ut sig mer och

mer, hon kom oss smaningom allt narmare, slutligen
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kringslot hon oss pa alia siclor. Att tillbringa hela

natten i var bit syntes under sadana forhallanden

icke alldeles andamalsenligt, vi hade intet annat val

an att ro till landet, der vi redan vantade oss en

behaglig hvilas oskattbara njutning.

Matroserna hade tagit landkanning innan dim-

man brbt fram, men Feodor hade nog obetanksamt

latit pipan slockna och pa sitt vanliga sorglosa vis

vid samma tid tagit sig en liten tupplur. Nar nu

dimman omtocknade hans ogon, blef han nagot vir-

rig till sinnes, ty kompassnalens betydelse var icke

vuxen in i hans medvetande; han var alldeles vill-

radig och visste icke alls, hvarthan vi skulle vanda

oss for att komma i land. Nar vi rodde at oster,

hette det »tjeper ladno» (ratt sa), nar vi rodde at

sbder, at vester, at alia mojliga andra hall, hette

det ocksa »tjeper ladno». Det der tyckte vi till en

borjan var ganska lojligt, men alia menniskor aro

icke fbdda med anglars talamod.

Nar vi hallit pa att leka blindbock en half tim-

me eller sa, stotte baten andtligen pa grund. =>Rad-

dade», tankte vi: — men -errare humanum». Val

tjugo ganger satte vi oss fast, lika manga ganger

kommo vi flott igen, lika manga ganger och flera

gjorde vi fruktlosa forsbk att finna stromfarans vag

genom det der iorargliga sandgrundet. Plotsligt

gick ett ljus upp for Feodors villradiga hjerna. En
stor svart trakoloss, ett gammalt skeppsvrak, som
nar det sjonk engang kostade tio menniskors lif,

dok upp tatt framfor var bat. - - »Nu vet jag full-

komligt sakert, hvar vi aro, nu kanner jag igen mig,
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vi aro genast i lands — »AndtligenN — De dom-

nade benen stracktes behagligt vid tanken pa den

snart forestaende qvallsvarden och den annu sko-

nare dromda hvilan. Men det ar en mycket vadlig

sak att vagga in sin fantasi i dromda njutningar,

nar dessa galla magens kraf— ty kottets spakning

ar en lange sedan ofvervunnen standpunkt.

Det der <jamla fartvg'sskrafvet blef oss imeller-

tid ingen varaktig fyrbak under var irrande fard.

Efter ett par artag var det forsvunnet ur sigte, och

nar vi sa kort derpa gang efter annan stotte pa

grund och standigt nodgades andra kurs. an hit och

an dit, pa djupt och grundt vatten omvaxlande,

visste vi icke, at hvilket hall vi hade det. Annu ett

par ganger dok det fram: hvarje gang gjordes en

ny, forhoppningsfull ansats.

Nara tre timmar hade forgatt, sedan vi forsta

gangen stotte pa grund och blindbocksleken begynte.

Hela tillstallningen borjade verkligen forefalla ratt

odraglig. Matroserna hade ledsnat pa att ro fram

och ater utan onskvardt resultat. och Feodor fick

af dem uppbara mindre vackra forebraelser for att

han insren makt hade i dimman — men han lat sis;

icke genera, den gode mannen, ty »spraket var ett

vasentligt hinder » for honom liksom for den der

filosofen, som for ett par ar sedan reste till Tysk-

land for att forkofra sitt filosofiska vetande, men
aterkom lika ensidig som han for bort. En sista

kraftatgard maste vidtagas, och den ledde till on-

skad utgang. Matroserna stego i vattnet, rekogno-
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scerade, slapade baten ofver vidstrackta undervat-

tens-sandbankar, och nadde sa slutligen fast mark.

Tillfredsstallelsen var allman.

Men hurudan var den efterlangtade lagerplat-

senr Det var en sank, genomvat och fuktig sand-

bank, belagen i Jakovievas elfmynning, utan nagon

slaofs o-rasmatta: endast liar och der skoto naora

grasstran upp af den arktiska catabrosa och en for

mycket vita stallen ntmarkande starrart. Men man
staller ocksa icke anspraken sa hogt. da man befin-

ner sig norr om 7i:sta breddgraden, pa endast 190

mils afstand fran polen. Af drifved, som vi eljest

alltid kunde gora oss rakning pa. att finna i myc-

kenhet, var det ej mojligt att efter en qvarts tim-

mes letande finna mer an tva obetydliga stycken,

och de voro alldeles genomvata. Kaffe maste vi

varma upp oss med, det var en nbdvandighet —
derfor maste en af de atta arorna satta lifvet till.

Men innan hon offrades at forgangelsen, betraktade

henne matrosen med samma snila och saknande min

som girigbuken det klingande myntet, da han lem-

nar det ifran sig.

Vi tillbraote icke nagon afundsvard natt vid

Jakovieva. Nar vi vaknade morgonen derpa, genom-

foros \'i af samma angenama kanslor som den, hvil-

ken haft oturen att halka och falla i vattnet, men
icke blott mer an ena sidopartiet. l'\iktigheten

hade skoninoslost tranot iaenom bade reQnrockar

och sofsackar, sa att vi kande oss ganska dafna.
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Pa Kariska hafvet.

Sedan tre dagar tillbaka hade »Ymer» med
langre och kortare uppehall loverat i alia mqjliga

vaderstreck, for att icke for valdsamt knuffas med
isflaken, mist och dimma hade under tiden standigt

till var forargelse omgifvit oss — men ingen hade

annu tappat modet, utom mojligen Anna, var pen-

teriforestanderska, den gamla hederliga nuckan, som

jag med framgang sokt plugga \, att vi nu voro

som bast pa vag till nordpolen och isbjornarnes ratta

hemvist. Andtligen arbetade sig nigra solstralar

vag till vart ensliga skepp, var belagenhet begynte

blifva oss i nagon man klar.

Rundtom oss, i bster och vester, norr och soder

lago spridda drifisflak. Men framat maste vi, om
der gafs nagon mojlighet. Fram mot middagen lat-

tade dimmorna pa sig betydligt, var fangstmans spe-

jande oga upptackte ett vidstracktare oppet vatten

mot norr. Det passade alldeles i stycke med var

kurs, der maste vi foljaktligen ocksa fram.

Pa kommandobryggan gick kaptenen med all—

varlig uppsyn, alltimellanat signalerande till styr-

mannen vid ratten, om han skulle falla af at styr-

bord eller babord. Vi kranglade oss igenom den

ena tranga passagen efter den andra, tills slutligen

kaptenen forkunnade sitt afgorande »stopp3>.

»Nu», sade han, »ar det omojligt att ga langre.

Jag kan icke svara for hvad som kan handa».
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"Men*, invande vir chef, »en norsk fangstskuta

skulle utan synnerlig svirighet sli sig igenom har».

Kaptenen sig visserligen tusen svarigheter i att

komma vidare, foster af en ofverdrifven inbillning

— men en norsk fangstskuta utan andra hjelpmedel

an segel, och en angbat med kol for tretio dygns

ytterligare navigering, det var dock en jamfbrelse

att tanka pa. Man reflekterar icke allenast, man
handlar ocksa, om man vill komma ur flacken. Si

sattes maskinen iter i sfinfj: inea betankliefheter.

»Ymer» stbtte obarmhertigt mot de halfruttna, af sol

och dimmor redan lange fratta och uppluckrade is-

flaken, de silfverglansande ismortarna rusade kors

och tvars till vattenytan, obehagligt stbrda i sina

funderingar under isflakens skyddande rander.

Salongsuret visade tolf, och middagsbordet var

dukadt. Vi intogo var middag i frid och ro, toga

bekymrade om hvad som foregick omkring oss,

medan maskinen var stoppad och angbaten fbljde

ismassans allmanna, af stromsattningen paverkade

rorelse. Nar vi efter intagen middag tradde iter

ut pa dack. lig »Ymer» si tatt omsluten af isflak, att

det icke var mojligt att komma fram eller tillbaka.

Att satta propellern i rorelse var ingen mojlighet,

ty pi dennas forlust skulle naturligtvis virt val och

ve bero. Med barlingar hade vi en tid fullt upp

att gbra for att radda skaddan — hon kunde moj-

ligen i hvarje ogonblick tryckas sonder. Angbaten

lig som i en docka, der kunde ingen den lindriga-

ste rorelse formarkas.

'Hvad ar nu att gora?»
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»Vi maste ligga stilla».

Men huru lange, derom var ingen fraga, omoj-

ligt hade det ocksa varit att svara pa en sadan;

omstandigheterna kunde komma att foreskrifva ett,

tva, atta, fjorton dygn eller mera. Har var intet

annat val an att se tiden an.

»Modosam ar vagen» — sager Payer — »som

leder till polarverldens inre. Alia andliga och kropps-

liga krafter maste den resande uppbjuda, for att af-

locka den hemlighet, i hvilken han vill intranga, en

torftig kunskap. Med outsagligt talamod maste han

vapna sig mot illusioner och motgangar, om han annu

vill fullfolja sitt mal, da han blifvit en skickelsens

lekboll. Icke aregirighetens tillfredsstallande kan

vara detta mal, men vidgandet af vara kunskaper.

Ar io-enom tillbringar han i den fruktansvardaste

bannlysning, fjarran fran sina vanner, fran alia lif-

vets beqvamligheter, omgifven af faror och enslig-

hetens plagande demoner. Derfor kan ocksa blott

det ideella i hans mal halla honom uppe; eljest

irrar han, hemfallen at andlig tvedragt, i inre och

yttre tomhet».

»Med hvilka oriktiga forestallningar betrader

icke nyborjaren den ogastvanliga vag, som leder

emot norden! Ty ingen bok var i stand att saga

honom sanningen i sin helhet. Han vet annu ingen-

ting om det oundgangliga ode, at hvilket han ar

hemfallen. sa snart han tradt inom isregionens for-

ward; han mater storleken af de mojliga olyckorna

efter kbldens och stormarnes fysiska qval, men icke

efter de moraliska forsakelser, som vanta honom ».



'°7

I sanning:: det ar inea behao-litra kanslor. som

tranga sig pa en, da man i polarhafvet ser sitt far-

tyg pa. alia sidor tatt omslutet af is. fast och inner-

liet famntaoet af den. Hvad slutet mande varda

ar omojligt att forutse. ty det kan gestalta sig pa

sa ofantligt manga satt. Lsmassan, satt i rorelse af

storm och sjo, ar en obetvinglig fiende, ispressnin-

garna, om de stota till under polarnattens morker.

aro sjalsmordande vederstyggligheter. Detta och

dylikt annat hade vi, med kannedom om foregaende

resandes afventyr i polarhafvet. i varsta fall att

motse. och instangningen, sa lange den varade, var

lampligt egnad att leda vara tankar in i en arktisk

resas alia forsakelser och bitterheter. Osterrikar-

nes tva ars langa forsakelser och modor, sedan

»Tesfetthoff» stanffdes in. framstodo klart for min

fantasi, den 2:dra tyska polarexpeditionens likasa,

vart fartygs forlisning i isen eller pa en ogastvanlig

strand, en langvarig aterfard landvagen genom del-

vis obebodda trakter, efter omintetgjorda forvant-

ningar, eller en foga afundsvard ofvervintring bland

is och morker voro saker, som i varsta fall lago

inom mqjligheternas omrade — men annu var icke

tid att angslas.

Till dessa tankta. af foregangare genomlefda

vedervardigheter sallade sig den djupa tystnad, som

herskade rundtom oss. Det Kariska hafvet ger, der

is och tata dimmor rada. en trogen bild af de ark-

tiska farvattnens tystnad och lifloshet, sadana som

Payer och Weyprecht masterligt skildrat dem. En
mosaiklikt hopfogad massa af stora isflak, knappast
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nagonstades afbruten af en upphojning, och derofver

en ra. och obehaglig dimma sa tat, att foga mer

an tretio alnar skilde askadaren fran synkretsen:

detta var den enformighetens och liflbshetens bild,

som omgifningen nedslaende afspeglade i var sjal.

Ett par labbar (Lestris), som spanande efter rof

rlaxade spoklikt kring vid synranden. formadde icke

ge lif at den enkla taflan. Hon var icke af sadan

art, att hon kunde skanka nagon fagnad och till-

fredsstallelse, men hon gaf i stallet ett osokt tillfalle

till eftertanke och betraktelser ofver den arktiska

naturens njugga hafvor.

Var fangenskap skulle imellertid icke blifva

langvarig. Redan den foljande dagen hade isstyc-

kena aflagsnat sig nagon smula fran hvarandra;

stromsattningens riktning, som tyst och omarkligt

fort igenom sitt arbete, hade varit oss bevagen. Men
dimma herskade annu, och utrymmet var icke till-

rackligt nog, for att lemna var angbat fri passage.

Annu hade vi att tillbringa tva dygn bland var ens-

liga omgifning, langsamt men stadigt frigjorda fran

den, lika langsamt och stadigt forda af strommen

i den riktning vi amnade oss.

Medan vi sa foras sakta fram af strommen,

lagga vi ut vara zoologiska apparater, for att se

till, om tillafventyrs pi bottnen af det iskalla haf-

vet rader lika stor brist och enformigrhet som der-

ofvan ytan. Svabeln och sankhafven, den senare

en simpel jernram med en vidhangande sack, vitjad

med kott, behofva ingen tillsyn. Bottenskrapan ater,

om hon skall gifva nagot, nedslappes fran en bat,
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samlar upp allt, som kommer i hennes vag, stenar,

slarri, sand och lera jamte djur, som der »hafva sin

varelse».

Det liar varit sagdt, att det Kariska hafvet ar

ett djurfattigt haf. fattigare mahanda an Ostersjbn.

Men vattenprofven, som hamtats upp fran djupet,

hafva redan bragt oss till tvifvel om riktigheten af

detta pastaende, ty der ar vattnet fullkomligt salt,

ej sbtt eller brackt som pa ytan, och detta ar en

mycket vigtig betingelse for utvecklingen af ett om-
vaxlande och rikt djurlif. Den sota vattenmassa,

som de stora sibiriska floderna fbra ned och strom-

marna sedan satta om pa ytan, bor saledes i ingen

man bestamma djurlifvets sammansattning pa bott-

nen af det derutanfor liggande Ishafvet. Tempera-

turen pa. djupet, redan ett par famnar under hafs-

ytan sjunken under nollpunkten, ar ocksa. intet hin-

der for utvecklingen af ett kraftigt djurlif, den ar

tvartom mycket valgorande derfbr, det vet man af

erfarenhet fran andra hall. God forhoppning hysa

vi alltsa om riklig skbrd.

Nar leran och sanden, som bottenskrapan fort

med sig upp fran olika stallen och olika djup, un-

dergatt zoologens behoriga behandling, sallats, och

de pa sallets botten qvarlemnade djuren utplockats,

nar svabeln firats upp och de hoptofvade hamptra-

darna utredts, och nar till sist sankhafven fatt lemna

af sitt byte, da ha vi framfor oss en ratt artig

samling fran skilda djurgrupper. Sankhafven har i

hundratal fangat en vacker, glansande, rodbrun tang-
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sornas slagte, som nu, kommen pa det torra, rullar

sig otaligt fram och ater som en akrobat. Rofgirig

som han ar, later han latt fanga sig med ett stycke

kott som lockbete, endast med vald ar det mojligt

att frigora honom fran det kraftigt gripna rofvet.

Men knappast andra djur an Lysianassor for sank-

hafven med sig upp, dem ater for han med sig i

otrolig mangd, och de maste vara nastan exempel-

lost talrika pa bottnen.

Djur af andra slag aro insnodda i svabelns tof-

vor, sadana som rSrbyggande borstmaskar, sabelli-

der med bandade tentakler, hafsspindlar (en slags

vattenandande spindlar med spinkiga, krumbugtade

ben och en relativt ytterst liten bal), men framfbr

alia andra utmarkta genom sin talrikhet aro sjo-

stjernorna, hvaraf synnerligast tva slagten, Cteno-

discus och Stichaster, aro starkt representerade. Har

svabeln gatt fram pa storre dj up, 20—50 famnar,

for han nagon gang upp den vackra harstjernan

Alecto Eschrichtii, en af de fa nu lefvande repre-

sentanterna for en under forna geologiska perioder

mycket talrik djurgrupp, crinoideerna, samt det lika

egendomliga >medusahufvudet», Asterophyton, ut-

markt genom sina dikotomiskt grenade armar.

Bland den mangd af djur, som bottenskrapans

slam och sand inneholl, aro tva i synnerhet fortjenta

af var uppmarksamhet. Dot ena ar en liten mussla,

ytterst talrik och pa sin yta tatt besatt med kolo-

nier af hydromedusor, Yoldia arctica. Hon har,

jamte manga andra af samma natur, lemnat spar
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af sin forna tillvaro i Skandinaviens vestra haf under

en for ling tid sedan g&ngen period, den tiden, da

Sveriofes land var sankt naera hundra fot under

hafvets yta, da. dess ur hafvet uppskjutande delar

tacktes af en maktig jokelmassa och dess kuster

omgrafvos af ett fullstandisjt ishaf. Den lilla Yoldian,

som nu traffas fossil i vara glaciala skalbankar och

ej mer finnes lefvande i vara haf, leder tanken till-

baka pa Skandinaviens forna bistra klimat och de

betydliga klimatiska forandringar. som sedan dess

forsiggatt. Genom de betingelser, under hvilka hon

nu lefver i Kariska hafvet, gor hon klar for oss den

betydliga skilnaden niellan Skandinavien da och nu.

En annan djurform. som i lika man pakallar

var uppmarksamhet, ar en art af isopodernas ord-

ning bland kraftdjuren, der han lefver kraftigast

utbildad, i Ishafvet, en jatte bland sina sliigtingar.

Idotea entomon. Det ar en gengangare fran flydda

dagar, som nu for tiden, i foga vaxlande skepnad,

lefver i vidt skilda och olikartade vatten, i Ishafvet

langs hela gamla verldens kust fran Warangerfjor-

den till Ochotska hafvet, i Ostersjon, i atskilliga af

Skandinaviens och Finlands insjoar, i Kaspiska haf-

vet och i Baikal. Det ar den markligaste af de

djurformer, som for halftannat artionde sedan gafvo

professor S. Loven anledning att genom snillrikt

kombinerade slutledninsjar lagfSfa fram for oss en

masterlig tydning af en dittills olost gata: Ishafvets

forntida samband med Ostersjon, samtidigt som en

landforbindelse agde rum mellan Skandinavien och

Tyskland ofver Danmark.



Till likartade tankar kan sysselsattningen med
Kariska hafvets rika och vaxlande djurverld leda

oss, det ar ej blott utredningen af hennes nutida

sammansattning som intresserar oss, men annu mera

hennes forhallande till forntiden. Vill man gora sig

fortrolig dermed, loper man icke fara att lida brist

pa sjalens helsosamma sysselsattning, afven om mo-
tigheter infinna sig. Zoologen finner der arbete nog,

ty enformigheten och fattigdomen ofvan upphafves i

tusenfaldt matt af rikedomen och omvaxlingen under

hafsytan, i det djurlif som, kraftigt utveckladt, rof

sig pa Kariska hafvets botten.

^)
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